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Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

 

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa  

w pkt.3, obowiązują zróżnicowane ceny i  stawki opłat oraz zasady ich stosowania. 

 

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa: 

 opłata za dostarczoną wodę stanowi iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie 

wskazań wodomierzy i ceny wody w zł/m
3
, pobrana za okres rozliczeniowy  

lub w przypadku braku wodomierza stanowiąca iloczyn ilości określonych  

na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz.70) i ceny wody w zł/ m
3
 pobierana za okres 

rozliczeniowy, 

 opłata abonamentowa przypadająca na odbiorcę w zł pobierana zgodnie z okresem 

rozliczeniowym. 

Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców 

niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. 

 

  



2 

 

Tabela 1.1 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej 

taryfy 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miary Cena  

netto 

Cena  

brutto 
1 2 3 4 5 6 

1 Odbiorcy z gospodarstw 

domowych 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,62 3,91* zł/m
3 

2 Inni niż produkcyjni,  

woda pobrana z publicznych 

studni i zdrojów ulicznych, 

woda zużyta do zasilania 

publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe, 

woda do zraszania publicznych 

ulic i publicznych terenów 

zielonych 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,60 3,89* zł/m
3 

3 Przemysłowi 

 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,67 3,96* zł/m
3 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Tabela 1.2 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej 

taryfy 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miary Cena  

netto 

Cena  

brutto 
1 2 3 4 5 6 

1 Odbiorcy z gospodarstw 

domowych 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,65 3,94* zł/m
3 

2 Inni niż produkcyjni,  

woda pobrana z publicznych 

studni i zdrojów ulicznych, 

woda zużyta do zasilania 

publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe, 

woda do zraszania publicznych 

ulic i publicznych terenów 

zielonych 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,63 3,92* zł/m
3 

3 Przemysłowi 

 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,69 3,99* zł/m
3 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Tabela 1.3 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej 

taryfy 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miary Cena  

netto 

Cena  

brutto 
1 2 3 4 5 6 

1 Odbiorcy z gospodarstw 

domowych 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,69 3,99* zł/m
3 

2 Inni niż produkcyjni,  

woda pobrana z publicznych 

studni i zdrojów ulicznych, 

woda zużyta do zasilania 

publicznych fontann i na cele 

przeciwpożarowe, 

woda do zraszania publicznych 

ulic i publicznych terenów 

zielonych 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,67 3,96* zł/m
3 

3 Przemysłowi 

 

Cena za  

dostarczoną wodę 

3,72 4,02* zł/m
3 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Tabela 2.1.1 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w 

okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego 

4,13 4,46* zł/odbiorcę/m-c 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Tabela 2.1.2 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w 

okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego 

6,05 6,53* zł/odbiorcę/2 m-ce 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg przepisów 

dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody 

4,31 4,65* zł/odbiorcę/2 m-ce  

 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Tabela 2.2.1 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w 

okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego 

4,14 4,47* zł/odbiorcę/m-c 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Tabela 2.2.2 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w 

okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego 

6,06 6,54* zł/odbiorcę/2 m-ce 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg przepisów 

dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody 

4,32 4,67* zł/odbiorcę/2 m-ce  

 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

Tabela 2.3.1 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w 

okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego 

4,14 4,47* zł/odbiorcę/m-c 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Tabela 2.3.2 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w 

okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego 

6,06 6,54* zł/odbiorcę/2 m-ce 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg przepisów 

dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody 

4,32 4,67* zł/odbiorcę/2 m-ce  

 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

 

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa: 

 opłata za odprowadzone ścieki stanowi iloczyn ilości ścieków, ustalony  

na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub jako ilość równą dostarczonej 

wody i ceny za odprowadzenie ścieków w zł/ m
3
.  

 opłata abonamentowa przypadająca na odbiorcę w zł pobierana zgodnie z okresem 

rozliczeniowym. 

Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców 

niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. 

Tabela 3.1 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miary Cena  

netto 

Cena 

brutto 
1 2 3 4 5 6 

 

1 

Dostawcy ścieków z 

gospodarstw domowych, inni 

niż produkcyjni, przemysłowi 

Cena za usługę 

odprowadzania 

ścieków 

3,43 3,70* zł/m
3 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Tabela 3.2 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miary Cena  

netto 

Cena 

brutto 
1 2 3 4 5 6 

 

1 

Dostawcy ścieków z 

gospodarstw domowych, inni 

niż produkcyjni, przemysłowi 

Cena za usługę 

odprowadzania 

ścieków 

3,45 3,73* zł/m
3 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Tabela 3.3 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 

miary Cena  

netto 

Cena 

brutto 
1 2 3 4 5 6 

 

1 

Dostawcy ścieków z 

gospodarstw domowych, inni 

niż produkcyjni, przemysłowi 

Cena za usługę 

odprowadzania 

ścieków 

3,48 3,76* zł/m
3 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Tabela 4.1.1 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (odprowadzanie ścieków) w 

okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego 

 

2,00 

 

2,16* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego z uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

 

2,21 

 

2,39* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza przy 

ujęciu własnym 

 

4,21 

 

4,55* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Tabela 4.1.2 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym 

(odprowadzanie ścieków) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P

. 

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego 

 

4,00 

 

4,32* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego z uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

 

2,21 

 

2,39* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza przy 

ujęciu własnym 

 

6,21 

 

6,71* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

4 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg przepisów 

dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody 

 

4,47 

 

4,83* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Tabela 4.2.1 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (odprowadzanie ścieków) w 

okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego 

 

2,00 

 

2,16* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego z uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

 

2,22 

 

2,40* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza przy 

ujęciu własnym 

 

4,22 

 

4,56* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Tabela 4.2.2 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym 

(odprowadzanie ścieków) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P

. 

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego 

 

4,00 

 

4,32* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego z uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

 

2,22 

 

2,40* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza przy 

ujęciu własnym 

 

6,22 

 

6,72* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

4 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg przepisów 

dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody 

 

4,48 

 

4,84* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Tabela 4.3.1 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (odprowadzanie ścieków) w 

okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P. Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego 

 

2,03 

 

2,19* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego z uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

 

2,22 

 

2,40* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza przy 

ujęciu własnym 

 

4,25 

 

4,59* 

 

zł/odbiorcę/m-c 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Tabela 4.3.2 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym 

(odprowadzanie ścieków) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

L.P

. 

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary 

Cena netto Cena brutto 
1 2 3 4 5 

 

1 

Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego na podstawie urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego 

 

4,06 

 

4,38* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

2 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego z uwzględnieniem wskazań 

wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

 

2,22 

 

2,40* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

3 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza przy 

ujęciu własnym 

 

6,28 

 

6,78* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

4 Opłata abonamentowa na odbiorcę 

rozliczanego wg przepisów 

dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody 

 

4,54 

 

4,90* 

 

zł/odbiorcę/2m-ce 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Stawka opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m
3
: 

1. za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika 

- 0,11 zł netto + VAT = 0,12 zł brutto*  

2. za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień 

- 4,35 zł netto + VAT = 4,70 zł brutto* 

3. za przekroczenie o 1 
0
 C dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień  

- 4,35 zł netto + VAT = 4,70 zł brutto*  

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług  

w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

Zarząd PGKiM Sp. z o.o. 


