
  

  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 Decyzji WA.RET.070.1.24.3.2018, z dnia 

29.05.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie: zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Informujemy, że na podstawie art. 24f ust 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 

2180) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dniem 

ogłoszenia zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy jest data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Data publikacji decyzji nr WA.RET.070.1.24.3.2018 z dn. 29.05.2018 r. 

zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Halinów to 11 czerwca 2018 r. W związku z powyższym przedmiotowa 

decyzja wchodzi w życie w dniu 19 czerwca 2018 r. Czas obowiązywania 36 miesięcy w okresie 

od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 18 czerwca 2021 roku. 

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ 

 

Od 19.06.2018r. do 18.06.2019r.  

Lp. 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka miary Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

ZW WG 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 10,40  11,23  zł/2 m-ce 

ZW WG 2 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 7,48  8,08  zł/2 m-ce 

ZW WG 3 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,73  12,67  zł/2 m-ce 

ZW WG 4 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 8,80 9,50 zł/2 m-ce 



 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9 

ZW WL 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,18       4,51 zł/2 m-ce 

ZW WL 2 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 1,26  1,36 zł/2 m-ce 

ZW WL 3 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,51  5,95  zł/2 m-ce 

ZW WL 4 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,59  2,80  zł/2 m-ce 

ZW R 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,53  3,81  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 9,19 9,93  zł/2 m-ce 

        

 

Od 19.06.2019r. do 18.06.2020r.  

Lp. 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka miary Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

ZW WG 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,56  3,84  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 10,45  11,29  zł/2 m-ce 

ZW WG 2 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,56  3,84  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 7,61  8,22  zł/2 m-ce 

ZW WG 3 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,56  3,84  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,80  12,74  zł/2 m-ce 

ZW WG 4 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,56  3,84  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 8,96  9,68  zł/2 m-ce 

ZW WL 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,56  3,84  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,06 4,38  zł/2 m-ce 

 

ZW WL 2 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

 

3,56  

 

3,84  

 

zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 1,22  1,32  zł/2 m-ce 



 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9 

ZW WL 3 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

5,42  5,85  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,51  5,95  zł/2 m-ce 

ZW WL 4 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

2,57  2,78  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,59  2,80  zł/2 m-ce 

ZW R 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

stawka opłaty abonamentowej za wodę 

 

3,56 

 

9,27  

 

3,84 

 

10,01  

 

zł/m3 

 

zł/2 m-ce 

        

 

 

Od 19.06.2020r. do 18.06.2021r.  

Lp. 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka miary Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

 

 

1.7 

 

 

 

ZW WG 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę    10,24 11,06  zł/2 m-ce 

ZW WG 2 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 7,53   8,13 zł/2 m-ce 

ZW WG 3 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,66   12,59 zł/2 m-ce 

ZW WG 4 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 8,95  9,67 zł/2 m-ce 

ZW WL 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,88 4,19  zł/2 m-ce 

ZW WL 2 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę     1,17 1,26  zł/2 m-ce 

ZW WL 3 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 

 
stawka opłaty abonamentowej za wodę  5,30     5,72 zł/2 m-ce 



 

1.8 

 

 

 

1.9 

                  ZW WL 4 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę  2,59 2,80  zł/2 m-ce 

ZW R 1 

     

cena za m3 dostarczonej wody 

 

3,59   3,88 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za wodę  9,11 9,84  zł/2 m-ce 

        

 

 

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

 

Od 19.06.2018r. do 18.06.2019r. 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka 

miary 
Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

 

1.9 

 

1.10 

 

1.11 

 

1.12 

 

 

1.13 

 

OŚB WG 1 / UP 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  18,90  20,41 zł/2 m-ce 

OŚB WG 2 / UP 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  16,10  17,39 zł/2 m-ce 

OŚB WG 3 / UP 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  20,17  21,78 zł/2 m-ce 

OŚB WG 4 / UP 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  17,37  18,76 zł/2 m-ce 

OŚB WL 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  3,94  4,26 zł/2 m-ce 

OŚB WL 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,14  1,23 zł/2 m-ce 

OŚB WL 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  5,22  5,64 zł/2 m-ce 

OŚB WL 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  2,41  5,60 zł/2 m-ce 

OŚB P 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  3,94  4,26 zł/2 m-ce 

OŚB P 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,14  1,23 zł/2 m-ce 

OŚB P 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 

 

 

stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

     

5,22 

  

 

 5,64 

  

 

zł/2 m-ce 

 

 

OŚB P 4 

 

cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 2,41 2,60 zł/2 m-ce 

OŚB R 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,67  7,20 zł/m3 

 
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

 

           17,78  19,20 zł/2 m-ce 



2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

 

2.9 

OŚP WG 1 / UP 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  24,27 26,21  zł/1 m-ce 

OŚP WG 2 / UP 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  21,47 23,19  zł/1 m-ce 

OŚP WG 3 / UP 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  28,77 31,07 zł/1 m-ce 

OŚP WG 4 / UP 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  25,97 28,05  zł/1 m-ce 

OŚP WL 1 P 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  9,31 10,05 zł/1 m-ce 

OŚP WL 2 P 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  6,51 7,03  zł/1 m-ce 

OŚP WL 3 P 3 

 
cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 13,81 

 

14,91 

 

zł/1 m-ce 

OŚP WL 4 P 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,83  10,62 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

11,01 11,89 zł/1 m-ce 

 
                   OŚP OP    stawka opłaty przekroczeniowej  11,80-39,33 12,74-42,48 

 

zł/m3 

 

 

Od 19.06.2019r. do 18.06.2020r. 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka 

miary 
Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

1.9 

 

1.10 

 

OŚB WG 1 / UP 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  19,94 21,54  zł/2 m-ce 

OŚB WG 2 / UP 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  17,30  18,68 zł/2 m-ce 

OŚB WG 3 / UP 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  20,76  22,42 zł/2 m-ce 

OŚB WG 4 / UP 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  18,12  19,57 zł/2 m-ce 

OŚB WL 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  3,73  4,03 zł/2 m-ce 

OŚB WL 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,09  1,18 zł/2 m-ce 

OŚB WL 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  4,55  4,91 zł/2 m-ce 

OŚB WL 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,91  2,06 zł/2 m-ce 

OŚB P 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  3,73  4,03 zł/2 m-ce 

OŚB P 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,09  1,18 zł/2 m-ce 



1.11 

 

 

1.12 

 

1.13 

 

OŚB P 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 

 

stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

     

4,55  

 

4,91  

 

zł/2 m-ce 

 

 

OŚB P 4 

 

cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 1,91 2,06 zł/2 m-ce 

OŚB R 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  18,85 20,36 zł/2 m-ce 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

2.9 

OŚP WG 1 / UP 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  24,34  26,29 zł/1 m-ce 

OŚP WG 2 / UP 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 

 

 

stawka opłaty abonamentowej za ścieki  21,70  23,44 zł/1 m-ce 

OŚP WG 3 / UP 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  29,87  32,26 zł/1 m-ce 

OŚP WG 4 / UP 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  27,23  29,41 zł/1 m-ce 

OŚP WL 1 P 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  8,13  8,78 zł/1 m-ce 

OŚP WL 2 P 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  5,49  5,93 zł/1 m-ce 

OŚP WL 3 P 3 

 
cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 13,66 14,75 zł/1 m-ce 

OŚP WL 4 P 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  10,32  11,15 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

11,02 11,90 zł/1 m-ce 

                    OŚP OP    stawka opłaty przekroczeniowej  
12,38-41,27   13,37-44,57 

       zł/m3 

 

Od 19.06.2020r. do 18.06.2021r. 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty 

Jednostka 

miary 
Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawek opłat netto brutto 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 

 

OŚB WG 1 / UP 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  20,27  21,89 zł/2 m-ce 

OŚB WG 2 / UP 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  17,65  19,06 zł/2 m-ce 

OŚB WG 3 / UP 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  21,12  22,81 zł/2 m-ce 

OŚB WG 4 / UP 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  18,50  19,98 zł/2 m-ce 

OŚB WL 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  3,72  4,02 zł/2 m-ce 

OŚB WL 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,10  1,19 zł/2 m-ce 

OŚB WL 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  4,57  4,94 zł/2 m-ce 

OŚB WL 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,95  2,11 zł/2 m-ce 



1.9 

 

1.10 

 

 

1.11 

 

1.12 

 

1.13 

 

 

 

OŚB P 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  3,72  4,02 zł/2 m-ce 

OŚB P 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  1,10  1,19 zł/2 m-ce 

OŚB P 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 

 

stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

     

4,57 4,94 zł/2 m-ce 

 

 

OŚB P 4 

 

cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 1,95 2,11 zł/2 m-ce 

OŚB R 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  6,64 7,17  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  19,18  20,71 zł/2 m-ce 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

OŚP WG 1 / UP 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  24,03  25,95 zł/1 m-ce 

OŚP WG 2 / UP 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 

 

 

stawka opłaty abonamentowej za ścieki  21,41  23,12 zł/1 m-ce 

OŚP WG 3 / UP 3 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  30,45  32,89 zł/1 m-ce 

OŚP WG 4 / UP 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  27,84  30,07 zł/1 m-ce 

OŚP WL 1 P 1 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  7,48  8,08 zł/1 m-ce 

OŚP WL 2 P 2 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 
 stawka opłaty abonamentowej za ścieki  4,86  5,25 zł/1 m-ce 

OŚP WL 3 P 3 

 
cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 13,91  

 

15,02 zł/1 m-ce 

OŚP WL 4 P 4 cena za m3 odprowadzonych ścieków  9,40 10,15  zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

 

11,29 12,19 zł/1 m-ce 

                    OŚP OP    stawka opłaty przekroczeniowej  11,28-37,62   12,18-40,63        zł/m3 

 

 

Użyte w tabeli określenia oznaczają: 

1) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym 

przyłączu wodociągowym, 

2) wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu, w 

sposób uzgodniony z Zakładem, 

3) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący 

się na przyłączu kanalizacyjnym, 

4) wodomierz dodatkowy (podlicznik) – przyrząd pomiarowy (wodomierz) zainstalowany dodatkowo, 

za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. do podlewania ogródków, 

terenów zieleni itp. ) spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu). 

5) WG /UP  – wodomierz główny / urządzenie pomiarowe, 

6) WL – wodomierz lokalowy, 

7) R - ryczałt, 

8) P - wodomierz dodatkowy/podlicznik. 

 

 



 

 

 

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup 

taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:  

1) cena- wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, 

2) stawka opłaty abonamentowej – wodomierz (licznik) – nie zależnej od ilości dostarczonej wody, 

płaconej za okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego 

całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług 

jest obowiązany zapłacić za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 

i/lub jednostkę usługi odczytu wodomierza i/lub rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody. Dla 

wodomierzy głównych opłata składa się z kosztów gotowości, rozliczenia i odczytu. Dla wodomierzy 

lokalowych i wodomierzy dodatkowych mierzących wodę bezpowrotnie zużytą opłata składa się z 

kosztów odczytu i rozliczenia. 

3) stawka opłaty abonamentowej - ryczałt - nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za 

okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, 

wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany 

zapłacić za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę 

usługi rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody. 

 

W rozliczeniach za odebrane ścieki: 

1) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków, 

2) stawka opłaty abonamentowej  - urządzenie pomiarowe -  nie zależna od ilości odebranych 

ścieków, płacona za okres rozliczeniowy, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, 

którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług 

urządzeń kanalizacyjnych lub/i jednostkę usługi odczytu wodomierza lub/i urządzenia pomiarowego i 

rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków. Dla wodomierzy głównych opłata składa się 

z kosztów gotowości, rozliczenia i odczytu. Dla wodomierzy lokalowych i wodomierzy dodatkowych 

mierzących wodę bezpowrotnie zużytą opłata składa się z kosztów odczytu i rozliczenia. 

3) stawka opłaty abonamentowej - ryczałt - nie zależna od ilości odebranych ścieków, płacona za 

okres rozliczeniowy, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca 

usług jest obowiązany zapłacić za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń 

kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi rozliczenia należności wodomierza lub urządzenia pomiarowego 

za ilość odprowadzonych ścieków, 

4) opłata przekroczeniowa – stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki : 

*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) 

*3 – odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi 

klienta(IBO  

*4 – odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej z usługą internetowego biura obsługi 

klienta(IBO  

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka VAT za usługi dostarczania wody i 

oczyszczania ścieków wynosi 8% 

 

 

 

Objaśnienia dotyczące symboli dla Taryfy od 19.06.2018 r. do 18.06.2021 r. 

 

Tabela 1. Zaopatrzenie w wodę  

 

  Lp. 

  

Wyszczególnienie 

  

  

Symbol 

taryfowej 

grupy odbiorców 

usług 

 

Zakres świadczonych usług 

0 1 2 

1.1 ZW WG 1* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz główny odbiorcy z zamontowaną nakładka radiową bez 

usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.2 ZW WG 2* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

  

  

rozliczenie w oparciu o wodomierz główny odbiorcy z zamontowaną nakładką radiową z usługą 

internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.3 ZW WG 3* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 



przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz główny odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej i bez 

usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.4 ZW WG 4* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie  oparciu o wodomierz główny odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej z usługą 

internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.5 ZW WL 1* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy bez zamontowanej   nakładki radiowej z 

usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.6 ZW WL 2* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej i 

bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO) , 

 

1.7 

 

ZW WL 3* 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy bez zamontowanej   nakładki radiowej z 

usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.8 

 

ZW WL 4* 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy bez zamontowanej  nakładki radiowej z 

usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.9 ZW R1* Zbiorowe zaopatrzenie w wodę tj. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (picia, przygotowania 

żywności lub do  innych celów domowych) oraz woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwa do 

produkcji żywności (wyprodukowanie, przetworzenie, konserwowanie) lub wprowadzania do obrotu 



produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Woda dostarczana w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do mieszkańców, lokali usługowych, instytucji publicznych i 

przedsiębiorstw, w tym do zdrojów ulicznych, fontann, cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych 

ulic i terenów zieleni.  

Stawka opłaty abonamentowej za wodę: 

Stawka opłaty abonamentowej za wodę ryczał z zamontowaną nakładka radiową bez usługi 

internetowego biura obsługi klienta (IBO). 

     

 

 

 

Tabela 2 Odprowadzanie ścieków 

 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie 

  

  
Symbol taryfowej 

grupy odbiorców 

usług 
Zakres świadczonych usług 

0 1 2 

1.1 OŚB WG 1 /UP 1* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków 

mieszkalnych, instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o 

charakterze socjalno-bytowym wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe odbiorcy z 

zamontowaną nakładka radiową bez usługi internetowego biura obsługi klienta IBO 

  

 

1.2 

 

OŚB WG 2 /UP 2* 

  

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

- rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe odbiorcy z 

zamontowaną nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

  

1.3 

 

OŚB WG 3 /UP 3* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

- rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe  odbiorcy bez 

zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.4 

 

OŚB WG 4 /UP 4* 

  

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

- rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe  odbiorcy bez 

zamontowanej nakładki radiowej z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.5 

 

OŚB WL 1* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

-rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy z zamontowaną nakładka radiową bez 

usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO), 



 

1.6 

 

OŚB WL 2* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

- rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy z zamontowaną nakładką radiową z 

usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.7 

 

OŚB WL 3* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej 

i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO) , 

 

1.8 OŚB WL 4* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej 

z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

1.9 

 

OŚB P 1* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz dodatkowy stanowiący podlicznik odbiorcy z 

zamontowaną nakładką radiową i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO) , 

 

1.10 

 

OŚB P 2* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz dodatkowy stanowiący podlicznik odbiorcy z 

zamontowaną nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO) , 

 

1.11 

 

OŚB P 3* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz dodatkowy stanowiący podlicznik odbiorcy bez 

zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO) 

 

1.12 

 

OŚB P 4* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz dodatkowy stanowiący podlicznik odbiorcy bez 

zamontowanej nakładki radiowej z usługą- internetowego biura obsługi klienta (IBO) 

 

1.13 

 

OŚB R 1* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, 

instytucji użyteczności publicznej oraz placówek świadczących usługi o charakterze socjalno-bytowym 

wyżej nie wymienione. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

    Ryczałt z zamontowaną nakładką radiową i bez usługi internetowego biura obsługi klienta 

(IBO) 

     

2.1 OŚP WG1 / UP1* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

- rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe  odbiorcy z 

zamontowaną nakładka radiową bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO), 



 

2.2 

 

OŚP WG2 / UP 2* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

-rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe odbiorcy z 

zamontowaną nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

     

2.3 OŚP WG3 / UP 3* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

-rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe  odbiorcy bez 

zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

 

2.4 

 

OŚP WG4/UP 4* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki:   

rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe  odbiorcy bez 

zamontowanej nakładki radiowej z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO), 

     

2.5 OŚP WL1*/P 1* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

- rozliczenie w oparciu o wodomierz stanowiący podlicznik odbiorcy z zamontowaną 

nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO) 

 

2.6 

 

OŚP WL2*/P 2* 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz stanowiący podlicznik odbiorcy z zamontowaną nakładką 

radiową  z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO) 

     

2.7 OŚP WL3*/P 3* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi. 

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz stanowiący podlicznik odbiorcy bez zamontowanej 

nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO) 

     

2.8 OŚP WL4*/P 4* Zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. oczyszczanie, odprowadzanie ścieków z zakładów przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego oraz z zakładów przemysłowych, produkcyjnych 

i pozostałe usługi.  

Stawka opłaty abonamentowej za ścieki: 

rozliczenie w oparciu o wodomierz stanowiący podlicznik odbiorcy bez zamontowanej 

nakładki radiowej z usługą internetowego biura obsługi klienta (IBO) 

 

2.9 

 

OŚP OP 
 

Stawka opł. przekroczeniowej za ścieki przemysłowe  

      

 


