
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra  

informuje swoich Odbiorców, zgodnie z art. 24 ust 9 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                                   
(teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139), że z dniem 01 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe  

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków                     Rozliczenie ryczałtowe. Przeciętne normy zużycia wody w sektorze handlu i usług 

Usługa/Taryfowa grupa odbiorców 
Cena (w zł) Jednostka 

miary netto brutto 

Zaopatrzenie w wodę: 

 Gospodarstwa domowe, ogrody działkowe 3,98 4,30 
m

3
 

Inni odbiorcy – osoby prawne  7,47 8,07 

Opłata abonamentowa (gospodarstwa domowe, inni odbiorcy, osoby prawne): 

 1) W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 6,89 7,44 

miesiąc 2) W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu w 
budynku wielolokalowym   3,70 4,00 

3) W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 4,55 4,91 

Odbiór ścieków: 

 Gospodarstwa domowe 6,01 6,49 m
3 

Inni odbiorcy – osoby prawne 7,62 8,23 m
3 

Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z §2 pkt. 9-11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.    
(Dz. U.2006 r., Nr 127,poz. 886) dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%. 

Rozliczenie ryczałtowe wg normy zużycia wody na 1 osobę/miesiąc – gospodarstwa domowe 

L
p 

Wyposażenie mieszkań w instalację 

Zużycie m3 
wody na      

1 miesiąc na 
osobę 

Cena w 
zł netto 
za 1m3  

Netto zł 
na 

miesiąc 
na osobę  

Brutto zł 
na miesiąc 
na osobę 

1 
Wodociąg bez ubikacji i łazienki pobór wody ze zdroju 
podwórzowego lub ulicznego 

0,9 3,98 3,58 3,87 

2 Wodociąg ubikacja bez łazienki 1,5 3,98 5,97 6,45 

3 Wodociągi zlew kuchenny, WC, brak łazienki i ciepłej wody 2,1 3,98 8,36 9,03 

4 
Wodociąg ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody 
(piec węglowy, gazowy , gaz z butli, bojlera, etc.) 

2,4 3,98 9,55 10,31 

5 
Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do 
mieszkania (z ciepłowni, kotłowni osiedlowej, blokowej, etc.) 

4,2 3,98 16,72 18,06 

UWAGA: Należność za odebrane ścieki oblicza się w wyrazie ilościowym, jako równoważną ilość pobranej wody,  
przemnożoną przez odpowiednią stawkę cenową za 1m3 ścieków, , do cen netto dolicza się VAT w wysokości 8% 

Stawki opłat za przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych  

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł netto 

1 Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 240,00 

2 Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 180,00 

3 Przyłączenie nieruchomości do sieci wod.-kan. 300,00 
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego obejmuje opłatę za wydanie warunków 
przyłączenia nieruchomości do sieci i opłatę za odbiór przyłącza, do cen netto dolicza się VAT w wysokości 8% lub 23% 

 

Lp. Rodzaj zakładu 
Jednostka 

odniesienia 

Cena 
netto 
za m3 
wody 

m3/ 
jednostka 

odniesienia 

Netto zł na 
jednostkę 

odniesienia  
1 miesiąc 

Brutto zł na 
jednostkę 

odniesienia     
1 miesiąc 

1 Kawiarnia 1 miejsce 7,47 0,8 5,98 6,46 

2 
Sklep z asortymentem czystych 
produktów (tekstylny, odzieżowy, 
obuwniczy, drogeria itp.) 

1 zatrudniony 7,47 0,9 6,72 7,26 

3 
Sklep ze sprzedażą gotowych 
produktów (spożywczy, mięsny) 

1 zatrudniony 7,47 1,2 8,96 9,68 

4 
Sklep z art. przetwórstwa spożywczego 
(rybny, galanteryjny, ciastkarski) 

1 zatrudniony 7,47 1,3 9,71 10,49 

5 Kawiarnia, sklep zoologiczny 1 zatrudniony 7,47 2,4 17,93 19,36 

6 
Zakład usługowy (szewc, zegarmistrz, 
krawiec, optyk, biuro usługowe) 

1 zatrudniony 7,47 0,45 3,36 3,63 

7 Zakład fryzjerski i kosmetyczny 1 zatrudniony 7,47 4,5 33,62 36,31 

8 
Zakład pracy w którym wymagane jest 
stosowanie natrysków 

1 zatrudniony 7,47 1,5 11,21 12,11 

9 
Zakład pracy przy pracach szczególnie 
brudzących 

1 zatrudniony 7,47 2,25 16,81 18,15 

UWAGA: Należność za odebrane ścieki oblicza się w wyrazie ilościowym, jako równoważną ilość pobranej wody, przemnożoną 
przez odpowiednią stawkę cenową za 1m3 ścieków, , do cen netto dolicza się VAT w wysokości 8% 

Taryfa opłat dodatkowych za ścieki przemysłowe 

Lp. Rodzaj ładunku Stężenie normatywne g/m3 
Jednostkowy koszt 
netto neutralizacji 

1 BZT5 1.200 2,50 zł/kg 

2 Zawiesina 1.000 2,50 zł/kg 

3 ChZT 2.000 2,50 zł/kg 

4 Chlorki 1.000 2,50 zł/kg 

5 Azot ogólny 140 2,50 zł/kg 

6 Fosfor ogólny 30 3,90 zł/kg 

7 Siarczany  500 2,50 zł/kg 

8 Przekroczenie temperatury >35
o
C 

o mniej niż 5
o
C 0,12 zł/m

3
 

powyżej 5
o
C 0,25 zł/m

3
 

9 Przekroczenie wartości odczynu pH: <6,5; >9,5 

o mnie niż 0,5 0,25 zł/m
3
 

 w zakresie 0,5-1,5 0,63 zł/m
3
 

w zakresie 1,6-2,5 1,30 zł/m
3
 

powyżej 2,5 2,40 zł/m
3
 

UWAGA: Stężenie określone w kolumnie 3 uważa się za maksymalne stężenie ścieków, od których nie pobiera się opłat 
dodatkowych, do cen netto dolicza się VAT w wysokości 8% 




