
   

Lp Taryfowa grupa odbiorców netto brutto netto brutto netto brutto

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

7,09 7,66 6,94 7,50 6,94 7,50

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

3,80 4,10 3,78 4,08 3,74 4,04

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

1,64 1,77 1,64 1,77 1,62 1,75

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

1,64 1,77 1,64 1,77 1,62 1,75

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

9,87 10,66 9,64 10,41 10,68 11,53

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

6,58 7,11 6,48 7,00 7,48 8,08

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

0,82 0,89 0,82 0,89 0,81 0,87

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

10,69 11,55 10,46 11,30 11,49 12,41

I ROK

W okresie od 1 do 12 

miesiaca 

obowiazywania taryfy

II ROK III ROK

W okresie od 13 do 24 

miesiaca 

obowiazywania taryfy

W okresie od 25 do 36 

miesiaca 

obowiazywania taryfy

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

Cena w zł                                

Stawka opłaty w zł/odbiorcę

cena za m
3
 ścieków

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

stawka opłaty abonamentowej

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

S6

Pozostali dostawcy **** ścieków rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 1-miesięcznym w 

rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza na ujęciu własnym 

otrzymujący faktury elektroniczne

S7

Pozostali dostawcy **** ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę za 

m3 ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 1-

miesięcznym w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

głównego

S8

Pozostali dostawcy **** ścieków rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-miesięcznym w 

rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza na ujęciu własnym 

otrzymujący faktury papierowe

S3

Indywidualni dostawcy *** ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę 

za m3 ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-

miesięcznym w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (także 

korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym) 

S4

Indywidualni dostawcy *** ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę 

za m3 ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-

miesięcznym w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

głównego

S5

Pozostali dostawcy **** ścieków rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 1-miesięcznym w 

rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza na ujęciu własnym 

otrzymujący faktury papierowe

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

S1

Indywidualni dostawcy *** ścieków rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków 

oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-miesięcznym w 

rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza na ujęciu własnym ze 

zdalnym odczytem wskazań otrzymujący faktury papierowe

S2

Indywidualni dostawcy *** ścieków rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków 

oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-miesięcznym w 

rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza na ujęciu własnym ze 

zdalnym odczytem wskazań otrzymujący faktury elektroniczne

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

 
 
 



   

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

7,40 7,99 7,30 7,88 8,29 8,95

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

1,64 1,77 1,64 1,77 1,62 1,75

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

1,64 1,77 1,64 1,77 1,62 1,75

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,37 10,12 9,37 10,12 9,55 10,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*** Indywidualni dostawcy ścieków- Osoba/ podmiot odprowadzająca ścieki bytowe z gospodarstw domowych

Pozostali dostawcy ścieków- Osoba/ podmiot niebędący dostawcą indywidualnym, niezależnie od rodzaju odprowadzanych ścieków, w szczególności odprowadzająca ścieki 

przemysłowe.

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę  dotyczy każdego wodomierza/ urządzenia pomiarowego.

Do cen netto i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

S12

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

Pozostali dostawcy **** ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę za 

m3 ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-

miesięcznym w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (także 

korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym) 

S11

cena za m3 ściekówIndywidualni dostawcy ***ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę 

za m3 ścieków na odbiorcę w cyklu 2-miesięcznym w rozliczeniach z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania 

wodomierza lokalowego

S13

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

cena za m3 ścieków

stawka opłaty abonamentowej

S9

Pozostali dostawcy **** ścieków rozliczani w oparciu o cenę za m3 ścieków oraz 

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-miesięcznym w 

rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowego lub w przypadku jego braku na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza na ujęciu własnym 

otrzymujący faktury elektroniczne

Pozostali dostawcy **** ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę za 

m3 ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę w cyklu 2-

miesięcznym w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

głównego

Pozostali dostawcy ****ścieków i odbiorcy wody rozliczani w oparciu o cenę za 

m3 ścieków na odbiorcę w cyklu 2-miesięcznym w rozliczeniach z osobą 

korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym w oparciu o wskazania 

wodomierza lokalowego oraz w rozliczeniach w oparciu o wskazania 

wodomierza dodatkowego

S10

****

stawka opłaty abonamentowej

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


