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TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
Spis   treści: 
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2.   Rodzaj prowadzonej działalności.  
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4.   Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

5.   Warunki   rozliczeń   za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 5.1 Warunki   ogólne rozliczeń   z   uwzględnieniem    wyposażenia   

 nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe 

5.2. Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

5.3 Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków  

przemysłowych  do urządzeń kanalizacyjnych.  

6.   Warunki stosowania cen i stawek opłat . 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę            

i odprowadzenie ścieków oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu 

ogłoszeniu. 

1.2. Podstawę prawną opracowania taryf stanowią w szczególności: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) zwanej dalej ustawą, 

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127,. 

poz.886) zwanym dalej rozporządzeniem,  

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r.         Nr 

136, poz. 964) w sprawie sposobu  realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych  oraz   warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, 

1.3. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą wszystkich odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w 

Skórczu za wyjątkiem podmiotów dostarczających nieczystości płynne z terenów nie 

skanalizowanych. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę dostarczoną 

do zdrojów ulicznych, i na cele przeciwpożarowe oraz zużytą do zraszania publicznych ulic            

i publicznych terenów zielonych.  
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1.4. Okres obowiązywania taryf: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności 

 

Zakład Gospodarki Miejskiej jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Miejskiej 

Skórcz prowadzi działalność statutową w zakresie usług komunalnych w tym  usługi  zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Zakładu stanowi 
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za 

pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w eksploatacji zakładu.  

 

2. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

 

Dokonano podziału odbiorców wody na sześć  grup taryfowych: 

 

I – Pobierający wodę do celów produkcji żywności 

  (zużywający wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych do produkcji żywności: 

zakłady przetwórstwa spożywczego, piekarnie, zakłady mięsne itp.)) 

 

II Pobierający wodę do  celów socjalno-bytowych 

 

(pobierający wodę w  gospodarstwach  domowych  w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 

instytucjach  użyteczności publicznej (w tym: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, itp., jednostkach  

budżetowych na cele socjalne , oraz innych nie wymienionych  gdzie przepustowość urządzeń  

wynosi  Qn = od 1,5 do  2,5 m3/h ) 

 

III  Pobierający wodę do celów socjalno-bytowych  pozostali 

       (pobierający wodę w  gospodarstwach  domowych  w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych, instytucjach  użyteczności publicznej (w tym: szpitale, szkoły, przedszkola, 

żłobki, itp.), jednostkach  budżetowych na cele socjalne , zużywający wodę  w zakładach  

produkcyjnych, placówkach  handlowych , oraz innych nie wymienionych  gdzie przepustowość 

urządzeń  wynosi  Qn  = od  3,5 do 10,0  m3/h 

 

IV Pobierający wodę bezpowrotnie zużytą  (pobierający wodę dla celów podlewania roślin i 

trawników lub ogrodów , dla  celów ppoż, podlewanie i zraszanie terenów zielonych i 

komunikacyjnych) 

 

V Pobierający wodę do celów socjalno –bytowych w lokalach budynków wielolokalowych 

             (pobierający wodę dla celów socjalno-bytowych w lokalach mieszkalnych budynków   

                wielolokalowych rozliczanych przez zakład ) 

 

VI Pobierający wodę do celów socjalno –bytowych w-g przeciętnych norm zużycia 

 

   ( pobierający wodę  na  cele socjalno bytowe w-g przeciętnych norm zużycia wody) 

 

 

Dokonano podziału dostawców ścieków  na dwie  grupy taryfowe 
 

I – Odprowadzające ścieki przemysłowe   

 (zużywający wodę w procesach produkcyjnych i technologicznych i 

odprowadzających z tego tytułu ścieki)  
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II – Odprowadzający ścieki bytowe  
 

Grupa ta obejmuje; gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 

wielorodzinnych i wielolokalowych, instytucje użyteczności publicznej (w tym: szpitale, szkoły, 

przedszkola, żłobki, itp.), jednostki budżetowe, placówki usługowe i handlowe ( hotele, 

gastronomia, itp.),. 

 

III – odprowadzający  ścieki socjalno bytowe z własnych ujęć wody    

( odprowadzający ścieki socjalno bytowe powstałe po użyciu wody z własnych  ujęć wody , a nie 

zaliczane do ścieków przemysłowych} 

  

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  ma 

zastosowanie dla wszystkich  grup odbiorców usług taryfa dwuczłonowa zróżnicowana składająca 

się z : 

- z ceny wyrażonej w złotych za m
3 

dostarczonej wody, 

- stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w zł/m-c/na odbiorcę  uzależnione  od 

wydajności zamontowanych  urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  

 

RODZAJE CEN  I WYSOKOŚĆ  OPŁAT ABONAMENTOWYCH 

 

 

                   Stawka opłaty abonamentowej dla wody na odbiorcę miesięcznie 

Nr 

grupy 

taryfo

wej 

Nazwa grupy taryfowych  

 

 

j.m. 

 

Cena netto zł 

 

 Cena brutto zł
1
 

 GT 1  Taryfowa grupa odbiorców -Pobierających wodę na cele produkcji żywności 

1.1 Cena wody    

 

         zł/m³ 3,22 3,48 

1.2 Odprowadzanie ścieków 

 

         zł/m³ 3,72 4,02 

1.3. Opłata abonamentowa  

Przepustowość urządzeń od 

3,0 do 10 m3/h 

zł/m-c na odbiorcę          7,27 7,85 

GT 2 Taryfowa grupa odbiorców –Pobierających  wodę na cele socjalno bytowe  

2.1 Cena wody    

 

         zł/m³ 2,99 3,23 

2.2 Odprowadzanie ścieków 

 

         zł/m³ 3,72 4,02 

2.3 Opłata abonamentowa 

Przepustowość urządzeń od 

1,5 do 2,5 m3/h 

zł/m-c na odbiorcę 3,22 3,48 

 

GT 3 Taryfowa grupa odbiorców - Pobierający wodę na cele socjalno bytowe pozostali     

 

3.1 Cena wody    

 

         zł/m³ 2,99 3,23 

3.2 Odprowadzanie ścieków 

 

         zł/m³ 3,72 4,02 

 

3.3 

Opłata abonamentowa  

Przepustowość urządzeń od 

zł/m-c na odbiorcę 13,64 14,73 
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3,0 do 10 m3/h  

GT 4 Taryfowa grupa odbiorców –Pobierających  wodę bezpowrotnie zużytą 

4.1 Cena wody    

 

         zł/m³ 2,99 3,23 

4.2 Odprowadzanie ścieków 

 

         zł/m³ - - 

4.3 Opłata abonamentowa  zł/m-c na odbiorcę 0,45 0,49 

 

GT 5 Taryfowa grupa odbiorców –Pobierających  wodę na cele socjalno bytowe w lokalach 

mieszkalnych  

5.1 Cena wody    

 

         zł/m³ 2,99 3,23 

5.2 Odprowadzanie ścieków 

 

         zł/m³ 3,72 4,02 

5.3 Opłata abonamentowa  zł/m-c na odbiorcę 0,45 0,49 

 

GT 6 Taryfowa grupa odbiorców –Pobierających  wodę na cele socjalno bytowe w-g 

przeciętnych norm zużycia  

6.1 Cena wody    

 

         zł/m³ 3,01 3,25 

6.2 Odprowadzanie ścieków  

 

zł/m³ 3,72 4,02 

6.3 Opłata abonamentowa  

 

zł/m-c na odbiorcę 3,00 3,24 

GT 7 

 

Taryfowa grupa dostawców ścieków powstałych z wody pobranej z własnego ujęcia 

7.1 Cena wody 

 

zł/m³ - - 

7.2 Odprowadzanie ścieków 

 

zł/m³ 3,72 4,02 

7.3 Opłata abonamentowa 

 

zł/m-c na odbiorcę 0,45 0,49 

 

 
 

1- stawka podatku VAT obecnie obowiązująca 

 

5 .Uzasadnienie wyboru rodzaju taryfy związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i 

odprowadzaniem ścieków: 

- dostawa wody dokonywana jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o różne zasady 

techniczne oraz równe zasady technologiczne.  

- zróżnicowanie cen wody wynika z kosztów przypadających na kategorie odbiorców wody- 

głownie z tytułu innych opłat za korzystanie ze środowiska i dodatkowo z ilości pobieranej 

wody przypadającej na poszczególne grupy taryfowe pobierających wodę oraz ze względu na 

wyposażenie techniczne odbiorców 

-  opłaty abonamentowe zawierają w sobie następujące składniki: 

a)  opłatę za usługę odczytu wodomierzy 

b) opłatę za usługę  rozliczenia odbiorcy 

c) opłatę za utrzymanie gotowości technicznej wodociągu 
-  zróżnicowane opłaty abonamentowe wynikają ze zróżnicowanych kosztów przypadających na 

określoną kategorię odbiorców  oraz zróżnicowany pobór wody  i tak:   

1. odbiorcy rozliczani poprzez wskazania wodomierzy główny obciążeni są  opłatami a+ b+ c 
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2. odbiorcy rozliczani poprzez wskazania wodomierzy dodatkowych i lokalowych  obciążani są 

opłatami  a + b   

3. odbiorcy rozliczani  w-g przeciętnych norm zużycia wody   obciążania są opłatami  b + c   

4. odbiorcy usług odprowadzający ścieki powstałe ze zużycia wody z własnych ujęć z wyłączeniem 

ścieków przemysłowych obciążani są opłatami a+b 

 

Ceny i opłaty określone w niniejszym opracowaniu są zgodne rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,  wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886). Również zgodnie z tym rozporządzeniem  

wprowadzono  do taryfy  stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń  kanalizacyjnych, które określone w niniejszej taryfie zastępują 

dotychczas stosowane kary  umowne i mają dyscyplinować dostawców ścieków przemysłowych, 

 

6. Uwarunkowania ekonomiczne stosowane w taryfie  

 

 Taryfę opracowano na podstawie  zrealizowanych kosztów w 2012 r. z 

uwzględnieniem prognozowanych kosztów i produkcji za 2013r. oraz  wzrostu kosztów 

podstawowych w następnym roku  taryfowym o  ok. 3,5 % .  

 Planuje się  zwiększone wydatki na eksploatację w związku z zwiększoną ilością 

obiektów  do obsługi( nowe przepompownie)  w tym energii elektrycznej oraz zwiększone 

koszty awaryjnych  wymian i remontów elementów technicznych oczyszczalni. 

 

 

7.   Warunki   rozliczeń   za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.   

7.1 Warunki   ogólne rozliczeń   z   uwzględnieniem    wyposażenia   nieruchomości  

      w przyrządy i urządzenia pomiarowe: 

 

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 

prowadzone przez Zakład z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen ilości 

dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz opłat abonamentowych 

2. Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza 

głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na 

podstawie rozporządzenia o którym mowa w art. 27 ustawy. 

3. W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich                         

6  miesięcy przed awarią.  

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie 

umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 

6. W rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego, na warunkach określonych przez Zakład, na koszt 

Odbiorcy usług. 

7. Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, 

ilość odprowadzonych ścieków ustala się w umowie między Odbiorcą usług,                                     

a Zakładem, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów 

produkcyjnych i technologicznych. 

8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy: 

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki                         

w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej 

wysłania lub dostarczenia w inny sposób, 

- zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje 

obowiązku jego zapłaty, 
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- w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych 

należności, a na żądanie Odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty 

złożenia wniosku w tej sprawie. 

 

7.2. Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

            Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie               

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), wprowadziło do taryf stawki 

opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu 

wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłączy wybudowanych przez 

Odbiorcę usług. 

Opłaty te nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów wyliczanych w oparciu o cennik 

zakładowy.  

 

7.3. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych  

       do urządzeń kanalizacyjnych.  

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie               

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), wprowadziło do 

taryf stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 Dotyczy to opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości dla wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. Nr 136, 

poz.964).  

 

7.4. Zasady naliczania opłat za przekroczenia 

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wskaźników zanieczyszczeń 

w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz 

fizyko-chemicznych próbek ścieków, pobranych w czasie okresowych kontroli prowadzonych              

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie  sposobu  

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

2.   W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów   

         wskazanych powyżej stawka opłaty za przekroczenie warunków 

         wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczana jest dla tego   

        zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie. 

3. Opłata za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń uzależniona będzie od stwierdzenia 

przekroczenia stężenia zanieczyszczeń i liczona będzie wg następującej formuły: rzeczywista 

ilość ścieków  pomnożona przez stawkę określoną dla poszczególnego zakresu  stężenia danego 

wskaźnika zanieczyszczeń. (za wyjątkiem odczynu i temperatury). 

 

4. Opłaty  za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych naliczane są od dnia 

poboru próbek ścieków, w których stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczenia. 

 

5. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się: 

- dzień ponownej kontroli, stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, 
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- dzień wpływu pisemnego wniosku dostawcy ścieków o przeprowadzenie ponownej 

kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków wprowadzania 

ścieków jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym stwierdzi ustanie przekroczeń.  

6. W przypadku, gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie dostawcy ścieków nie 

potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą opłaty od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia 

kontrola. 

7. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych będą naliczane               

w okresach miesięcznych, a należności Zakładu z tego tytułu płatne będą w terminie 14 dni od 

daty doręczenia faktury dostawcy ścieków przemysłowych. 

8. Szczegółowe procedury prowadzenia kontroli jakości ścieków określa umowa z dostawcą 

ścieków przemysłowych. 

8.   Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

 

Określone w niniejszej taryfie ceny stosuje się w zakresie świadczonych usług                    o 

których mowa w pkt.6.1, przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które 

wynikają z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków oraz  regulaminu. 

Zakład zobowiązane jest m.in. do: 

- prowadzenia działalności w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat za 

świadczone usługi, 

- zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców                       

w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania 

ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 

- zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i parametrów odprowadzanych ścieków, 

- spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym 

wymagań bakteriologicznych, fizyko chemicznych i organoleptycznych określonych 

rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia  w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki wodnej, 

- monitoringu i kontroli procesów technologicznych, 

- przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z regulaminu 

obowiązującego na obszarze działania Zakładu, oraz umów zawartych z poszczególnymi 

odbiorcami. 
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Tabela 1. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

 

L.p

. 

 

 

Rodzaj substancji 

 
Zakres I Zakres II Zakres III Zakres IV 

Zakres 

wskaźników 

zanieczyszczeń i 

ich 

dopuszczalne 

wartości 

Stawk

a 

opłaty 

zł/m3 

 

Zakres wskaźników 

zanieczyszczeń i ich 

dopuszczalne wartości 

Stawka 

opłaty 

zł/m3 

 

Zakres 

wskaźników 

zanieczyszczeń i 

ich 

dopuszczalne 

wartości 

Stawka 

opłaty 

zł/m3 

 

Zakres 

wskaźników 

zanieczyszczeń 

i ich 

dopuszczalne 

wartości 

Stawka 

opłaty 

zł/m3 

 

0 1 2 3* 4 5* 6 7* 8 9* 

1 

 

Stężenie BZT5 

mgO2/l 
755-1050 4,00 1051-1350 8,00 1351-2400 16,00 Powyżej 

2400 

Wstrzyma

nie odbioru 

2 

 

Stężenie ChZT Cr 

mgO2/l 
1360-1850 4,00 1851-2400 8,00 2401-4800 16,00 Powyżej 

4800 

Wstrzyma

nie odbioru 

3 

 

Stężenie Zawiesiny 

og. 

mg/l 

460-750 4,00 752-1000 8,00 1001-2000 16,00 Powyżej 

2000 

Wstrzyma

nie odbioru 

4 

 

Substancje estrahujące 

terem naftowym 

mmg/dm
3
 

Pow. 100 65 Pow. 100 Wstrzyma

nie 

odbioru 

Pow. 100 Wstrzyman

ie odbioru 

Pow. 100 Wstrzyma

nie odbioru 

5 

 

Odczyn pH 

Dopuszczalny 6,5-9,5 
>0,5 lub < 0,5 
wyższy od górnej 

lub niższy od 

dolnej 

dopuszczalnej 

2,00 >0,5-1,5 lub 

< 0,5-1,5 

4,00 >1,5-2,5 lub 

< 1,5-2,5 

10,00 >2,5 i więcej 

< 2,5i więcej 

16,00 

6 

 

Temperatura Powyżej 35 1       

 

 

* Do stawek netto wymienionych w kol.3,5,7,9 dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu   wystawienia faktury. 

 

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów wskazanych powyżej stawka opłaty za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczana jest dla tego zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie. 
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Tabela T 2 Zryczałtowany cennik usług technicznych 

 

 

Lp. 

 

 
Rodzaj usługi 

 
Cennik    netto 

1 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wody 60 zł 

 

2 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza 

kanalizacji 
60 zł 

 

3 Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza 

wodociągowego i kanalizacyjnego 
80 zł 

4 Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej 

 
80 zł 

5 Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej lub wodociągowej – 1 formatka 

projektu 

30 zł 

 

6 Uzgodnienie projektu innych sieci– 1 formatka 

projektu 
30 zł 

 

7 Zaplombowanie licznika wody bezpowrotnie 

zużytej 
35 zł 

8 Wymiana licznika wody bezpowrotnie zużytej 

 
55 zł 

9 Samowolne włączenie do wodociągu  

 
1500 zł 

10 Samowolne włączenie do kanalizacji sanitarnej  

 
1500 zł 

11 Wykonanie węzła włączeniowego do sieci 

wodociągowej w przygotowanym przez inwestora 

wykopie (nawiertka, zasuwa, obudowa i skrzynka 

do zasuw 

1100 zł 

 


