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1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę Spółka stosuje: cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m³ dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej – kwotę wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usługi jest 

obowiązany zapłacić niezależnie od tego, czy pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. 
2. W rozliczeniach za odprowadzane ścieki Spółka stosuje: cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej – kwotę wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca 

usługi jest obowiązany zapłacić niezależnie od tego, czy odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.  
3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki stosowane są w rozliczeniach za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń, w odniesieniu do wskaźników ujętych w dwóch 

grupach, gdzie opłata wyrażona jest w złotych za kilogram ładunku, a także za przekroczenie pozostałych parametrów ujętych w grupie trzeciej, gdzie stawka opłaty wyrażona jest w złotych za m³. 

Zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.06.2018 r do 1.06.2021 r. można znaleźć na stronie internetowej: www.mzgkns.pl  w zakładce STREFA KLIENTA/Cennik 

Załącznik nr 1 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
od 3czerwca 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. 

obowiązująca na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.277.2018.MK z 4 maja 2018 r. 
na terenie: 
Gminy Nowa Sól – Miasto w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, 
Gminy Nowa Sól - w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno w zakresie zaopatrzenia w wodę 

oraz w miejscowościach: Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno 
w zakresie odprowadzania ścieków, 

Gminy Otyń - w miejscowościach: Modrzyca, Otyń w zakresie odprowadzania ścieków. 

Tabela 1. Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług 

Cena w 
zł/m³ 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

/punkt 
poboru/okres 
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 
Grupa 
WG1 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  8,88  9,59  

2 
Grupa 
WG2 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  7,99  8,63  

3 
Grupa 
WG3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  5,41  5,84  

4 
Grupa 
WG4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  4,96  5,36  

5 
Grupa 
WG5 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, 
otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  6,35  6,86  

6 
Grupa 
WG6 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  5,91  6,38  

7 
Grupa 
WG7 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  10,81  11,67  

8 
Grupa 
WG8 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  9,92  10,71  

9 
Grupa 
WG9 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  7,34  7,93  

10 
Grupa 
WG10 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  6,89  7,44  

11 
Grupa 
WG11 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, 
otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  8,29  8,95  

12 
Grupa 
WG12 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  7,84  8,47  

13 
Grupa 
WG13 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  12,71  13,73  

14 
Grupa 
WG14 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  11,82  12,77  

15 
Grupa 
WS3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych 
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani 
w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,58  3,87  5,41  5,84  

16 
Grupa 
WS4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych 
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani 
w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,58  3,87  4,96  5,36  

17 
Grupa 
WP1 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, w tym gmina zgodnie z art.22 ust.2 
(wyłącznie przeciwpożarowe) oraz 3 ustawy, od wody na cele przeciwpożarowe nie jest 
pobierany abonament 

3,60  3,89  8,88  9,59  

18 
Grupa 
WP2 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  7,99  8,63  

19 
Grupa 
WP3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący fakturę papierową, w tym gmina zgodnie z art.22 ust.1 oraz 2 ustawy 
(wyłącznie fontanny) 

3,60  3,89  5,41  5,84  

20 
Grupa 
WP4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  4,96  5,36  

21 
Grupa 
WP5 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, 
otrzymujący fakturę papierową  

3,60  3,89  6,35  6,86  

22 
Grupa 
WP6 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  5,91  6,38  

23 
Grupa 
WP7 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,60  3,89  10,81  11,67  

24 
Grupa 
WP8 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  9,92  10,71  

25 
Grupa 
WP9 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący fakturę papierową  

3,60  3,89  7,34  7,93  

26 
Grupa 
WP10 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  6,89  7,44  

27 
Grupa 
WP11 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w 
sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową  

3,60  3,89  10,78  11,64  

28 
Grupa 
WL1 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  3,47  3,75  

29 
Grupa 
WL2 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  3,03  3,27  

30 
Grupa 
WL3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  4,42  4,77  

L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług 

Cena w 
zł/m³ 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

/punkt 
poboru/okres 
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

31 
Grupa 
WL4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  3,98  4,30  

32 
Grupa 
WL5 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 2 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  3,47  3,75  

33 
Grupa 
WL6 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 2 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  3,03  3,27  

34 
Grupa 
WL7 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 2 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową  

3,55  3,83  4,42  4,77  

35 
Grupa 
WL8 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 2 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

3,55  3,83  3,98  4,30  

36 
Grupa 
WL13 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową  

3,60  3,89  3,47  3,75  

37 
Grupa 
WL14 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  3,03  3,27  

38 
Grupa 
WL15 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową  

3,60  3,89  4,42  4,77  

39 
Grupa 
WL16 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

3,60  3,89  3,98  4,30  

40 
Grupa 
WGO1 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, 
dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

3,55  3,83  7,57  8,18  

41 
Grupa 
WGO2 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, 
dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

3,55  3,83  8,52  9,20  

42 
Grupa 
WGO3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę, dodatkowy 
wodomierz odczytywany zdalnie 

3,55  3,83  7,01  7,57  

43 
Grupa 
WGO4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę, dodatkowy 
wodomierz odczytywany fizycznie 

3,55  3,83  7,96  8,60  

44 
Grupa 
WGO7 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, 
dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

3,55  3,83  9,50  10,26  

45 
Grupa 
WGO8 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, 
dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

3,55  3,83  10,45  11,29  

46 
Grupa 
WGO9 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę, dodatkowy 
wodomierz odczytywany zdalnie 

3,55  3,83  8,94  9,66  

47 
Grupa 
WGO1
0 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę, dodatkowy 
wodomierz odczytywany fizycznie 

3,55  3,83  9,89  10,68  

48 
Grupa 
WSO1 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych 
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący fakturę papierową, dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

3,58  3,87  7,57  8,18  

49 
Grupa 
WSO2 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych 
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący fakturę papierową, dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

3,58  3,87  8,52  9,20  

50 
Grupa 
WSO3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych 
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący e-fakturę, dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

3,58  3,87  7,01  7,57  

51 
Grupa 
WSO4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych 
rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, 
otrzymujący e-fakturę, dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

3,58  3,87  7,96  8,60  

52 
Grupa 
WPO1 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, 
dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

3,60  3,89  7,57  8,18  

53 
Grupa 
WPO2 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową, 
dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

3,60  3,89  8,52  9,20  

54 
Grupa 
WPO3 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę, dodatkowy 
wodomierz odczytywany zdalnie 

3,60  3,89  7,01  7,57  

55 
Grupa 
WPO4 

 Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów rozliczani wg wskazań 
wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę, dodatkowy 
wodomierz odczytywany fizycznie 

3,60  3,89  7,96  8,60  
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1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę Spółka stosuje: cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m³ dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej – kwotę wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usługi jest 

obowiązany zapłacić niezależnie od tego, czy pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. 
2. W rozliczeniach za odprowadzane ścieki Spółka stosuje: cenę – kwotę wyrażoną w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej – kwotę wyrażoną w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca 

usługi jest obowiązany zapłacić niezależnie od tego, czy odprowadzał ścieki w danym okresie rozliczeniowym.  
3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki stosowane są w rozliczeniach za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń, w odniesieniu do wskaźników ujętych w dwóch 

grupach, gdzie opłata wyrażona jest w złotych za kilogram ładunku, a także za przekroczenie pozostałych parametrów ujętych w grupie trzeciej, gdzie stawka opłaty wyrażona jest w złotych za m³. 

Zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1.06.2018 r do 1.06.2021 r. można znaleźć na stronie internetowej: www.mzgkns.pl  w zakładce STREFA KLIENTA/Cennik 

Załącznik nr 1 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
od 3czerwca 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. 

obowiązująca na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.277.2018.MK z 4 maja 2018 r. 
Tabela 2. Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług 

Cena w zł/m³ 

Stawka opłaty 
abonamentowej

/punkt 
poboru/okres 
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 
Grupa 
KG1 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową 

7,96  8,60  9,25  9,99  

2 
Grupa 
KG2 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  8,80  9,50  

3 
Grupa 
KG3 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową 

7,96  8,60  10,20  11,02  

4 
Grupa 
KG4 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 1 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  9,75  10,53  

5 
Grupa 
KG5 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę papierową 

7,96  8,60  15,03  16,23  

6 
Grupa 
KG6 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  14,58  15,75  

7 
Grupa 
KG7 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową 

7,96  8,60  15,98  17,26  

8 
Grupa 
KG8 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  15,53  16,77  

9 
Grupa 
KP1 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  12,72  13,74  

10 
Grupa 
KP2 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  11,83  12,78  

11 
Grupa 
KP3 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego min. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  14,62  15,79  

12 
Grupa 
KP4 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  13,73  14,83  

13 
Grupa 
KP5 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  18,50  19,98  

14 
Grupa 
KP6 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  17,61  19,02  

15 
Grupa 
KP7 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  20,40  22,03  

16 
Grupa 
KP8 

 Odbiorcy rozliczani według wskazań urządzenia pomiarowego m.in. wodomierza na ujęciu 
własnym, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  19,51  21,07  

17 
Grupa 
KN1 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową 

7,96  8,60  15,05  16,25  

18 
Grupa 
KN2 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora, w 2 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  14,16  15,29  

19 
Grupa 
KN3 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora, w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę papierową 

7,96  8,60  20,83  22,50  

20 
Grupa 
KN4 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora, w 3 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  19,94  21,54  

21 
Grupa 
KL1 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  3,47  3,75  

22 
Grupa 
KL2 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  3,03  3,27  

23 
Grupa 
KL3 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  4,42  4,77  

24 
Grupa 
KL4 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  3,98  4,30  

25 
Grupa 
KL5 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  3,47  3,75  

26 
Grupa 
KL6 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  3,03  3,27  

27 
Grupa 
KL7 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący fakturę 
papierową 

7,96  8,60  4,42  4,77  

28 
Grupa 
KL8 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza lokalowego - Odbiorcy w budynkach 
wielolokalowych, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie odbiorcami 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób fizyczny, otrzymujący e-fakturę 

7,96  8,60  3,98  4,30  

29 
Grupa 
KGO1 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, faktura 
papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

7,96  8,60  11,41  12,32  

30 
Grupa 
KGO2 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, faktura 
papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

7,96  8,60  12,36  13,35  

31 
Grupa 
KGO3 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, e-faktura, 
dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

7,96  8,60  10,86  11,73  

32 
Grupa 
KGO4 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, e-faktura, 
dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

7,96  8,60  11,81  12,75  

33 
Grupa 
KGO7 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, faktura 
papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

7,96  8,60  17,19  18,57  

34 
Grupa 
KGO8 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, faktura 
papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

7,96  8,60  18,14  19,59  

35 
Grupa 
KGO9 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, e-faktura, 
dodatkowy wodomierz odczytywany zdalnie 

7,96  8,60  16,63  17,96  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług 

Cena w zł/m³ 

Stawka opłaty 
abonamentowej

/punkt 
poboru/okres 
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

36 
Grupa 
KGO10 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odczytywani w sposób zdalny, e-faktura, 
dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

7,96  8,60  17,58  18,99  

37 
Grupa 
KPO1 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań urządzenia pomiarowego, w tym wodomierza na ujęciu 
własnym oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, odczytywani w sposób fizyczny, faktura papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany 
fizycznie 

7,96  8,60  20,85  22,52  

38 
Grupa 
KPO2 

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań urządzenia pomiarowego, w tym wodomierza na ujęciu 
własnym oraz wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w 2 miesięcznym 
okresie rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, odczytywani w sposób fizyczny, faktura papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany 
fizycznie 

7,96  8,60  26,63  28,76  

39 
Grupa 
KNO1 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora  oraz 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 2 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, faktura papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany 
fizycznie 

7,96  8,60  15,93  17,20  

40 
Grupa 
KNO2 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora  oraz 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 2 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, e-faktura, dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

7,96  8,60  14,81  15,99  

41 
Grupa 
KNO3 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora  oraz 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, faktura papierowa, dodatkowy wodomierz odczytywany 
fizycznie 

7,96  8,60  21,70  23,44  

42 
Grupa 
KNO4 

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie wskazań 
wodomierza głównego innego operatora, na ujęciu własnym innego operatora  oraz 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 3 miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
odczytywani w sposób fizyczny, e-faktura, dodatkowy wodomierz odczytywany fizycznie 

7,96  8,60  20,59  22,24  

Tabela3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki 

Numer 
kategorii 

Nazwa wskaźnika 
Wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych zrzucanych do urządzeń kanalizacyjnych 

(kg/m³) 

Cena 
netto 

w zł/kg 

Cena 
brutto 
w zł/kg 

0 1 2 3 4 

GRUPA I 

1 BZT5 1,2 5,17 5,58 

2 ChZT 2,75 1,77 1,91 

3 Fosfor ogólny 0,02 8,14 8,79 

4 Zawiesina ogólna 0,6 3,81 4,11 

5 Azot ogólny 0,34 2,93 3,16 

GRUPA II 

1 Cynk 0,005 691,02 746,30 

2 Nikiel 0,001 863,43 932,50 

3 Miedź 0,001 863,43 932,50 

4 Rtęć 0,00006 1 151,66 1 243,79 

5 Chrom ogólny 0,001 691,02 746,30 

6 Arsen 0,0005 863,43 932,50 

7 Srebro 0,0005 863,43 932,50 

8 Fenole lotne 0,015 460,65 497,50 

9 Siarczany 0,5 4,87 5,26 

10 Chlorki 1 4,87 5,26 

11 Kadm 0,0004 1 151,66 1 243,79 

12 Ołów 0,001 863,43 932,50 

13 Wanad 0,002 691,02 746,30 

14 Węglowodory ropopochodne 0,015 460,65 497,50 

15 Fluorki 0,02 263,25 284,31 

Tabela 4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki 

Numer 
kategorii 

Nazwa 
wskaźnika 

Wartości dopuszczalne 
parametrów w ściekach 

przemysłowych 
zrzucanych do urządzeń 

kanalizacyjnych  

Rodzaj przekroczenia 
Cena 
netto 

w zł/m³ 

Cena 
brutto 
w zł/m³ 

0 1 2 3 4 5 

GRUPA III 

1 Temperatura 350C 

przekracza o mniej niż 5oC – za każdy stopień 
przekroczenia 

0,66 0,71 

przekracza o 5oC i więcej – za każdy stopień 
przekroczenia 

1,32 1,43 

2 Odczyn PH 
6,5-9,5 

wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH  

1,32 1,43 

wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 

3,3 3,56 

(z wyłączeniem ścieków 
zawierających cyjanki i 

siarczki dla których pH mieści 
się w przedziale 8-10) 

wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o 1,5 pH do 2,5 pH 

6,58 7,11 

wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 

12,76 13,78 

 

Do stawek cen i opłat określonych w Tabeli 1 kolumna 2,4, Tabeli 2 kolumna 2,4, doliczono zgodnie z § 2 pkt. 1-2,6 Rozporządzenia podatek od 
towarów i usług w obowiązującej wysokości 8%. Do opłat w Tabeli 3 kolumna 3, Tabeli 4 kolumna 4 doliczono zgodnie z § 5 pkt. 5 
Rozporządzenia podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości 8%. 


