
 

 Zakład Komunalny w Halinowie 
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów 

tel: 22 760 40 15, e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl 
 

 

   Taryfy 
 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na 

obszarze gminy Halinów, ogłoszone na podstawie Uchwały Nr XXX.270.2017, z dnia 

23.02.2017 r. Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Ceny obowiązują od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 

 

1. Wysokość cen i stawie opłat za dostarczoną wodę: 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka 

miary 
  

taryfowa grupa 

odbiorców 

usług 

rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

1 ZWB                       cena za m3 dostarczonej wody 3,28 3,54 zł/m3 

 WG 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę     9,96 10,76 zł/2 m-ce 

WG 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę   8,28 8,94 zł/2 m-ce 

WG 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę     12,96 14,00 zł/2 m-ce 

 WL 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę             4,36 4,70 zł/2 m-ce 

WL 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę              2,56 2,76 zł/2 m-ce 

 WL 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę          7,36 7,94 zł/2 m-ce 

 R 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę  8,76 9,46 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

2 ZWG cena za m3 dostarczonej wody 3,28 3,54 zł/m3 

WG 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę             9,96 10,76 zł/2 m-ce 

WG 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę             8,28 8,94 zł/2 m-ce 

WG 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę             11,16 12,06 zł/2 m-ce 

R 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę           8,76 9,46 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

3 ZWL  cena za m3 dostarczonej wody 3,28 3,54 zł/m3 

WG 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę            9,96 10,76 zł/2 m-ce 

WG 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę            8,28 8,94 zł/2 m-ce 

WG 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę           11,16 12,06 zł/2 m-ce 

WL 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę            4,36 4,70 zł/2 m-ce 

WL 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę             2,56 2,76 zł/2 m-ce 

WL 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę              7,36 7,94 zł/2 m-ce 

R 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę              8,76 9,46 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

4 ZWS cena za m3 dostarczonej wody 3,32 3,59 zł/m3 

WG 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę            9,96 10,76 zł/2 m-ce 

WG 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę            8,28 8,94 zł/2 m-ce 

WG 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę           11,16 12,06 zł/2 m-ce 



 

 

WL 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę            4,36 4,70 zł/2 m-ce 

WL 2 

WL 3 

stawka opłaty abonamentowej za wodę             

stawka opłaty abonamentowej za wodę              
2,56 

7,36 

2,76 

7,94 

zł/2 m-ce 

zł/2 m-ce 

R 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę              8,76 9,46 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

5 ZWP  cena za m3 dostarczonej wody 3,34 3,61 zł/m3 

WG 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę            9,96 10,76 zł/2 m-ce 

WG 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę            8,28 8,94 zł/2 m-ce 

WG 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę           11,16 12,06 zł/2 m-ce 

WL 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę            4,36 4,70 zł/2 m-ce 

WL 2 stawka opłaty abonamentowej za wodę             2,56 2,76 zł/2 m-ce 

WL 3 stawka opłaty abonamentowej za wodę              7,36 7,94 zł/2 m-ce 

R 1 stawka opłaty abonamentowej za wodę              8,76 9,46 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

 

2. Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków: 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka 

miary 

  

taryfowa grupa 

odbiorców 

usług 

rodzaj cen i stawek opłat Netto Brutto 

1 OŚB cena za m3 odprowadzonych ścieków 6,10 6,59 zł/m3 

WG 1/UP 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   17,14 18,52 zł/2 m-ce 

WG 2/ UP 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   15,36 16,58 zł/2 m-ce 

WG 3/ UP 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   19,56 21,12 zł/2 m-ce 

WL 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   4,42 4,78 zł/2 m-ce 

WL 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   2,64  2,86 zł/2 m-ce 

WL 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   6,86  7,40 zł/2 m-ce 

P 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   5,32 5,74 zł/2 m-ce 

P 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   3,56 3,84 zł/2 m-ce 

P 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   6,56 7,08 zł/2 m-ce 

R 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   15,80 17,06 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

2 OŚL cena za m3 odprowadzonych ścieków 6,10 6,59 zł/m3 

WG 1/ UP 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   17,14 18,52 zł/2 m-ce 

WG 2/ UP 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   15,36 16,58 zł/2 m-ce 

WG 3/ UP 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   19,58 21,14 zł/2 m-ce 

WL 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   5,32 5,74 zł/2 m-ce 

WL 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   3,56 3,84 zł/2 m-ce 

WL 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   6,85 7,40 zł/2 m-ce 

P 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   6,22 6,72 zł/2 m-ce 

P 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   2,66 2,88 zł/2 m-ce 

P 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   8,66 9,36 zł/2 m-ce 



 

 
R 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   15,80 17,06 zł/2 m-ce 

  stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

3 OŚP cena za m3 odprowadzonych ścieków 10,12 10,93 zł/m3 

WG 1 / UP 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   34,32 37,06 zł/2 m-ce 

WG 2 / UP 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   30,76 33,22 zł/2 m-ce 

WG 3 / UP 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   36,76 39,70 zł/2 m-ce 

P 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   9,76 10,54 zł/2 m-ce 

P 2 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   7,96 8,60 zł/2 m-ce 

P 3 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   11,00 11,88 zł/2 m-ce 

R 1 stawka opłaty abonamentowej za ścieki   31,64 34,18 zł/2 m-ce 

 stawka opłaty przyłączeniowej 205,41 221,84 zł za przyłącze 

 
 

Taryfowe grupy odbiorców 
 

ZWB i OŚB– Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny   tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno 

i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno – 

bytowym wyżej nie wymienione 

ZWL i OŚL – Użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych  

ZWS – Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 

ZWP – Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi  

OŚP – Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe 

usługi 

ZWG – Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic i publicznych 

terenów zielonych, do zasilania fontann oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej  

 

 

W rozliczeniach za dostarczaną wodę i odebrane ścieki: 

 

 Zostały wydzielone trzy grupy taryfowe odbiorców różniące się sposobem rozliczania:  

1 -odbiorcy z zamontowaną nakładka radiową bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO). 

2 – odbiorcy z zamontowaną nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO) oraz  

3 – odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO). 

Wprowadzenie powyższego rozdzielenia grup względem wysokości abonamentu wynika z różnicy kosztów  

rozliczeń w trzech ww. przypadkach. Zmianie uległa również jednostka miary naliczania opłaty abonamentowej 

tj. z opłaty ponoszonej co miesiąc na opłatę ponoszoną co dwa miesiące. Powyższe zmiany wynikają także z 

ujednolicenia zapisów w umowach zawartych z odbiorcami usług. Dotychczas odbiorca usług opłatę 

abonamentową płacił co miesiąc, 12 razy w roku, a obecnie opłata będzie naliczana co 2 miesiące, 6 razy w roku 

 

 

Pozostałe oznaczenia: 

WG – Wodomierz główny 

WL – Wodomierz lokalowy 

R - Ryczałt 

UP – Urządzenie pomiarowe 

P – Wodomierz dodatkowy/ podlicznik 

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT za usługi dostarczania wody i 

oczyszczania ścieków wynosi 8%. 

 


