
Tabela 1.  Wysokość cen za odprowadzone ścieki. 

 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Jednostka miary 
Cena w okresie od 

1 do 12 m-ca  

w zł 

Cena w okresie od 

13 do 24 m-ca  

w  zł 

Cena w okresie 

od 25 m-ca do 36 

m-ca  

w  zł 

 

netto netto netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Gospodarstwa domowe 

w budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinnych i 

wielorodzinnych  

Cena za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków 
zł / m3 9,75 9,97 10,23 

2. Pozostali odbiorcy 
Cena za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków 
zł / m3 9,75 9,97 10,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2.  Stawki opłat abonamentowych. 

 

Lp. 
Rodzaj 

wodomierza 
Wyszczególnienie 

Jednostka 

miary 

Cena w 

okresie od 
1 do 12 

m-ca  

w  zł 

Cena w 

okresie od 
13 do 24 

m-ca  

w  zł 

Cena w 

okresie od 
25 do 36 

m-ca  

w  zł 

 

netto netto netto 

1 2 3 4   5 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych 

1 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
wskazań 

wodomierza 

głównego  

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
2,91 2,99 3,06 

2 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 
podstawie 

przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
0,73 0,75 0,77 

3 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani 
według 

wskazań 

wodomierza 

głównego 

przy 
uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
5,25 5,39 5,52 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych 

4 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani na 

podstawie 

wskazań 
wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
3,48 3,58 3,66 

5 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 1,30 1,34 1,37 

6 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani 

według 

wskazań 
wodomierza 

głównego 

przy 

uwzględnieniu 
wodomierza 

dodatkowego  

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 5,82 5,98 6,12 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach trzymiesięcznych 



7 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
wskazań 

wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
4,05 4,17 4,26 

8 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 

podstawie 
przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
1,87 1,93 1,97 

9 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani 

według 
wskazań 

wodomierza 

głównego 

przy 
uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
6,39 6,57 6,72 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach sześciomiesięcznych 

10 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani na 

podstawie 

wskazań 

wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 
zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
5,76 5,94 6,06 

11 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani na 

podstawie 

przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 3,58 3,70 3,77 

12 

Odbiorcy 
usług 

rozliczani 

według 

wskazań 

wodomierza 
głównego 

przy 

uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
8,10 8,34 8,52 

Dla odbiorców rozliczanych w okresach dwunastomiesięcznych 

13 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani na 
podstawie 

wskazań 

wodomierza 

głównego 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 9,18 9,48 9,66 

14 

Odbiorcy 

usług 
rozliczani na 

podstawie 

przeciętnych 

norm 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
7,00 7,24 7,37 

15 

Odbiorcy 

usług 

rozliczani 
według 

wskazań 

wodomierza 

głównego 
przy 

uwzględnieniu 

wodomierza 

dodatkowego 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

zł /szt. 
11,52 11,88 12,12 

 


