Załącznik do decyzji KR.RET.070.154.2018

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od
1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w
okresie od 13 do 24
miesiąca

Cena/stawka netto w
okresie od 25 do 36
miesiąca

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody

4,85

4,94

4,98

1

W 1.1 Odbiorcy wody i dostawcy
ścieków rozliczani w oparciu o
wskazania wodomierza
głównego, rozliczani w 1
miesięcznym okresie
rozliczeniowym

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

7,15

7,28

7,34

4,85

4,94

4,98

11,56

11,85

12,00

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody

4,85

4,94

4,98

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

9,88

9,97

10,02

4,85

4,94

4,98

14,30

14,55

14,68

2

3

4

cena w zł za 1 m3
W 1.2 Odbiorcy wody rozliczani
dostarczonej wody
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego, rozliczani
w 1 miesięcznym okresie
opłata stała abonamentowa
rozliczeniowym
zł/odb/okres rozliczeniowy
W 2.1 Odbiorcy wody i dostawcy
ścieków rozliczani w oparciu o
wskazania wodomierza
głównego, rozliczani w 2
miesięcznym okresie
rozliczeniowym

cena w zł za 1 m3
W 2.2 Odbiorcy wody rozliczani w
dostarczonej wody
oparciu o wskazania wodomierza
głównego, rozliczani w 2
miesięcznym okresie
opłata stała abonamentowa
rozliczeniowym
zł/odb/okres rozliczeniowy

5

W 2.3 Odbiorcy wody rozliczani
na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody, rozliczani w 2
miesięcznym okresie
rozliczeniowym

cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody

4,85

4,94

4,98

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

5,48

5,39

5,36

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od
1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w
okresie od 13 do 24
miesiąca

Cena/stawka netto w
okresie od 25 do 36
miesiąca

cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków

7,38

7,45

7,42

1

S 1.1 Odbiorcy wody i dostawcy
ścieków rozliczani w oparciu o
wskazania wodomierza
głównego, rozliczani w 1
miesięcznym okresie
rozliczeniowym

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

12,44

12,62

12,73

7,38

7,45

7,42

16,85

17,20

17,38

7,38

7,45

7,42

8,02

8,04

8,06

7,38

7,45

7,42

2

3

4

S 1.2 Dostawcy ścieków
cena w zł za 1 m3
rozliczani w oparciu o wskazania odprowadzonych ścieków
urządzenia pomiarowego lub na
podstawie ilości ścieków
określonych w umowie, rozliczani
opłata stała abonamentowa
w 1 miesięcznym okresie
zł/odb/rozliczeniowy
rozliczeniowym

S 1.3 Dostawcy ścieków
cena w zł za 1 m3
rozliczani za ilość
odprowadzonych ścieków
odprowadzonych ścieków
ustalonych na podstawie
przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody,
opłata stała abonamentowa
rozliczani w 1 miesięcznym
zł/odb/rozliczeniowy
okresie rozliczeniowym

S 2.1 Odbiorcy wody i dostawcy
ścieków rozliczani w oparciu o
wskazania wodomierza

cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków

4

5

6

głównego, rozliczani w 2
miesięcznym okresie
rozliczeniowym

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

S 2.2 Dostawcy ścieków
cena w zł za 1 m3
rozliczani w oparciu o wskazania odprowadzonych ścieków
urządzenia pomiarowego lub na
podstawie ilości ścieków
określonych w umowie, rozliczani
opłata stała abonamentowa
w 2 miesięcznym okresie
zł/odb/rozliczeniowy
rozliczeniowym

S 2.3 Dostawcy ścieków
cena w zł za 1 m3
rozliczani za ilość
odprowadzonych ścieków
odprowadzonych ścieków
ustaloną na podstawie przepisów
dotyczących przeciętych norm
zużycia wody, rozliczani w 2
opłata stała abonamentowa
miesięcznym okresie
zł/odb/rozliczeniowy
rozliczeniowym

20,46

20,66

20,78

7,38

7,45

7,42

24,88

25,24

25,45

7,38

7,45

7,42

16,04

16,07

16,11

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Wszyscy odbiorcy usług z grup taryfowych: S1.1., S1.2, S1.3, S2.1, S2.2 i S2.3

Wskaźniki zanieczyszczeń

1

Jednostkowa stawka opłaty
Jednostkowa stawka
Jednostkowa stawka opłaty za
za przekroczenie warunków opłaty za przekroczenie
przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków
warunków wprowadzania
wprowadzania ścieków
przemysłowych do
ścieków przemysłowych
przemysłowych do kanalizacji w
kanalizacji w okresie od 13 do kanalizacji w okresie
okresie od 1 do 12 miesiąca
od 25 do 36 miesiąca
do 24 miesiąca
2

3

4

zł/m3

zł/m3

zł/m3

Temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 1° C

0,50

0,50

0,50

Odczyn pH o 1 i więcej pH

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

Chlorki od 100 g/m3

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Siarczany od 100 g/m3

1,00

1,00

1,00

Subst. ekstr. się eterem naft. od 10 g/m 3

0,50

0,50

0,50

Azot ogólny od 1,0 g/m3

0,50

0,50

0,50

Fosfor ogólny od 0,1 g/m

0,50
Grupa 2

0,50

0,50

Fenole lotne od 0,05 g/m3

0,50

0,50

0,50

Substancje ropopochodne od 0,1 g/m3

1,00

1,00

1,00

Subst. pow. czynne-anion. od 1,0 g/m3

0,50

0,50

0,50

Ołów od 0,1 g/m3

Grupa 1
Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 od 100
g/m3
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) od 100 g/m3
Zawiesiny ogólne od 50 g/m3

3

1,00

1,00

1,00

3

1,00

1,00

1,00

3

Miedź od 0,1 g/m

1,00

1,00

1,00

3

1,00

1,00

1,00

Rtęć od 0,01 g/m
Cynk od 0,1 g/m

Kadm od 0,1 g/m

3

Chrom od 0,1 g/m
Nikiel 1,0 g/m3

1,00
3

0,1 g/m

1,00
3

1,0 g/m3

1,00
3

0,1 g/m3

1,0 g/m3

1,0 g/m3

0,1 g/m

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%VAT.

