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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA                      
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

 

 
 
 
 
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 24.05.2018 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
taryfy zatwierdzonej decyzją KR.RET.070.217.2018 od dnia 1 czerwca 2018 r. 
przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa: 
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Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

 
 
Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT. 
 
 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka                  

netto w okresie             

od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka                       

netto w okresie                                

od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka                             

netto w okresie                              

od 25 do 36 miesiąca

cena  w zł za  1 m
3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

6,71 7,18 7,23

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

9,88 10,49 10,64

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

16,97 18,21 18,29

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

10,26 11,04 11,06

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

13,43 14,35 14,47

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

6,71 7,18 7,23

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

13,81 14,90 14,88

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

3,55 3,86 3,82

cena  w zł za  1 m3 

dostarczonej wody
4,75 4,94 5,11

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

10,26 11,04 11,06

1

GD.WSG.1.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego, korzystające ze 

świadczonych przez przedsiębiorstwo 

usług dostarczania wody i odbioru 

ścieków , odczyt co 1 m-c.

2

GD.WSG.2.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego, korzystające ze 

świadczonych przez przedsiębiorstwo 

usług dostarczania wody i odbioru 

ścieków, odczyt co 2 m-ce.

3

GD.WSG+B.2.-gospodarstwa 

domowe,rozliczane w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego i 

wodomierza na wodę bezpowrotnie 

zużytą, odczyt co              2 m-ce.

4

GD.WG.1.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego, korzystające 

wyłącznie ze świadczonych przez 

przedsiębiorstwo usług dostarczania 

wody, odczyt co 1 m-c.

5

GD.WG.2.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego, korzystające 

wyłącznie ze świadczonych przez 

przedsiębiorstwo usług dostarczania 

wody, odczyt co 2 m-ce.

6

P.WSG.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego, korzystający ze świadczonych 

przez przedsiębiorstwo usług dostarczania 

wody i odbioru ścieków, odczyt co 1 m-c.

7

P.WSG+B.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani 

w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego i wodomierza na wodę 

bezpowrotnie zużytą, odczyt co 1 m-c.

8

P.WSD.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

dodatkowego, korzystający ze 

świadczonych przez przedsiębiorstwo 

usług dostarczania wody i odbioru 

ścieków, odczyt co 1 m-c.

9

P.WG.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego, korzystający wyłącznie ze 

świadczonych przez przedsiębiorstwo 

usług dostarczania  wody, odczyt co                  

1 m-c.
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Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
 
W związku z podjętą przez Radę Miejską w Kętach uchwałą nr XXXIX/366/2017 z dnia 24.11.2017r.  ws. 
dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych, od 01.06.2018r. do 31.12.2018r. 
cena 1 m3 ścieków wynosi 6,31zł netto. 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka                

netto w okresie              

od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka                       

netto w okresie                   

od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka                      

netto w okresie                        

od 25 do 36 miesiąca

cena  w zł za  1 m
3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/okres  

7,63 8,14 8,13

cena  w zł za  1 m
3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

11,71 12,42 12,43

cena  w zł za  1 m
3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

11,71 12,42 12,43

cena  w zł za  1 m
3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

10,67 11,24 11,36

cena  w zł za  1 m3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

7,63 8,14 8,13

cena  w zł za  1 m3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

7,63 8,14 8,13

cena  w zł za  1 m3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

3,55 3,86 3,82

cena  w zł za  1 m3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

6,59 6,96 7,06

cena  w zł za  1 m3 

odprowadzonych 

ścieków

9,33 10,32 11,1

opłata  s ta ła  

abonamentowa 

zł/odb/rozl iczeniowy

11,18 12 11,95

2

GD.SWG.2.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane za ilość odprowadzonych 

ścieków ustaloną  na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza głównego, 

odczyt co 2 m-ce.

1

GD.SWG.1.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane za ilość odprowadzonych 

ścieków ustaloną  na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza głównego, 

odczyt co 1 m-c.

3

GD.SWG+B.2.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane za ilość odprowadzonych 

ścieków w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego i wodomierza na 

wodę bezpowrotnie zużytą, odczyt co 2 m-

ce.

4

GD.SR.2.-gospodarstwa domowe, 

rozliczane za ilość odprowadzonych 

ścieków ustaloną  na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody lub korzystających z 

własnego ujęcia wody, odczyt co 2 m-ce.

8

P.SR.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani za 

ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  

na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody lub 

korzystających z własnego ujęcia wody, 

odczyt co 1 m-c.

9

P.SUP.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani za 

ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  

zgodnie ze wskazaniami urządzenia 

pomiarowego,    odczyt co 1 m-c.

5

P.SWG.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani za 

ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  

na podstawie zużycia wody określonego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

głównego,        odczyt co 1 m-c.

6

P.SWG+B.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani 

za ilość odprowadzonych ścieków w 

oparciu o wskazania wodomierza 

głównego i wodomierza na wodę 

bezpowrotnie zużytą,                  odczyt co 1 m-

c.

7

P.SWD.1.-pozostali odbiorcy, rozliczani za 

ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  

na podstawie zużycia wody określonego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

dodatkowego, odczyt co 1 m-c.
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Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT. 
 
Ponadto Spółka pobiera  opłaty : 
- za wprowadzanie do kanalizacji ścieków, których parametry nie odpowiadają warunkom ustalonym w umowie,  
 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, wyliczane są na podstawie poniższego wzoru : 
 

 
 
 
Stawki opłat, o których mowa w pkt. 5 powyższej tabeli obliczane będą  zgodnie z tabelą „Podział wskaźników 
zanieczyszczeń na grupy…”, wielkości jednostkowego stężenia, oraz procent wzrostu opłaty za przekroczenie 
jednej jednostki stężenia w 1m3 ścieków wg następujących zasad : 
  

a) w przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy I wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę 
za ten wskaźnik grupy I, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę. 

b) w przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy II – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za 
przekroczone wskaźniki grupy II, 

c) w przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup I i II – wymiar opłaty ustala się jako 
sumę opłat za ten wskaźnik grupy I, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za 
wszystkie przekroczone wskaźniki grupy II. 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka 

miary

1.
Temperatura ścieków jest wyższa 

o mniej niż 5°C od dopuszczalnej
zł/ m

3

2.

Temperatura ścieków jest równa 

lub wyższa o więcej niż 5°C od 

dopuszczalnej
zł/ m3

3.

Wartość odczynu pH wyższa od 

górnej lub niższa od dolnej 

granicy dopuszczalnej o mniej niż 

1,0 pH

zł/ m3

4.

Wartość odczynu pH wyższa od 

górnej lub niższa od dolnej 

granicy dopuszczalnej o więcej 

niż 1,0 pH

zł/ m3

Fww-dww

j.s

Stawki i opłaty

10 % ceny oczyszczania 1 m
3
 ścieków

50 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków

50 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków

100 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków

5.

Za przekroczenie dopuszczalnych 

stężeń wskaźników 

zanieczyszczeń

Wg wzoru :

X

zł/ m
3

X

% wzrostu opłaty za 

przekroczenie jednej 

jednostki w/g tabeli

cena  odprowadzenia                            

i oczyszczenia 1 m3 

ścieków

gdzie   :

fww   -   faktyczna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach

dww -   dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach

j.s. -   jednostka stężenia wg tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku
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Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy, wielkości jednostkowego stężenia, oraz % wzrostu opłaty 
za przekroczenie jednostkowego stężenia zanieczyszczeń. 
 

 
 
 

Lp. Wskaźniki Grupa
Jednostka 

stężenia mg/l

% wzrostu opłaty za  

przekroczenie jednej lub 

kolejnej jednostki stężenia                                      

w 1 m³ ścieków

1.
zawiesina ogólna wyższa od wartości 

dopuszczalnej 300 mg/l
I 50 10

2.
ChZT wyższy od wartości dopuszczalnej 

800 mgO2/l
I 100 10

3.
BZT5 wyższy od wartości dopuszczalnej 

500 mgO2/l
I 100 10

4.
azot amonowy wyższy od wartości 

dopuszczalnej 50 mgNNH4/l
I 1 0,5

5.
azot ogólny wyższy od wartości 

dopuszczalnej 50 mgN/l
I 1 0,5

6.
fosfor ogólny wyższy od wartości 

dopuszczalnej 6 mgP/l
I 1 0,5

7.
chlorki wyższe od wartości 

dopuszczalnej 200 mgCl/l
I 100 5

8.
siarczany wyższe od wartości 

dopuszczalnej 150 mgSO4/l
I 100 5

9.

substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym wyższe od wartości 

dopuszczalnej 30 mg/l

I 10 5

10.
fenole lotne wyższe od wartości 

dopuszczalnej 0,05 mg/l
II 0,05 0,5

11.

substancje powierzchniowo czynne 

anionowe wyższe od wartości 

dopuszczalnej 10 mg/l

II 1 0,5

12.
ołów wyższy od wartości dopuszczalnej 

0,3 mgPb/l
II 0,1 1

13.
miedź wyższa od wartości 

dopuszczalnej 0,3 mgCu/l
II 0,1 1

14.
cynk wyższy od wartości dopuszczalnej 

0,5 mgZn/l
II 0,1 1

15.
kadm wyższy od wartości dopuszczalnej 

0,1 mgCd/l
II 0,1 1

16.
chrom (VI) wyższy od wartości 

dopuszczalnej 0,2 mgCr/l
II 0,1 1

17.
chrom ogólny wyższy od wartości 

dopuszczalnej 0,6 mgCr/l
II 0,1 0,5

18.
nikiel wyższy od wartości 

dopuszczalnej 0,5 mgNi/l
II 1 1
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