
KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

Na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (Dz.U.  z  2006  r.  nr  123,  poz.  858)  ogłaszamy  taryfę  za
zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie  ścieków na terenie  działania  Spółki
zatwierdzoną  zarządzeniem nr  3/2016 Prezesa  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i
Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni z dnia 9  lutego 2016 roku.
Obowiązywać będzie w okresie jednego roku, tj. od 01.03.2016r. do 28.02.2017r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

62-300 Września, Miłosławska 8

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę dla odbiorców rozliczanych tradycyjnie w zł

L.p.
Symbol
grupy Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty Jednostka
miary

netto z VAT

0 1 2 3 4 5 6

1. I A

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 2-miesięcznym 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

7,37 zł

3,63 zł

7,96 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

2. II A

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 1-miesięcznym

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

12,82 zł

3,63 zł

13,85 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

3. III A

Odbiorcy użytkujący lokale w
budynkach wielolokalowych

odczytywani przez
administratora  

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

2,94 zł

3,63 zł

3,18 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

4. IV A

Odbiorcy użytkujący lokale w
budynkach wielolokalowych i

pozostali odbiorcy
korzystający z dodatkowego

podlicznika 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

5,45 zł

3,63 zł

5,89 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

5. V

Odbiorcy posiadający
dodatkowy wodomierz

mierzący wodę bezpowrotnie
zużytą w cyklu 2-

miesięcznym

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

2,51 zł

3,63 zł

2,71 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

6.
VI

Odbiorcy posiadający
dodatkowy wodomierz

mierzący wodę bezpowrotnie
zużytą w cyklu 1-

miesięcznym

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

5,02 zł

3,63 zł

5,42 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

7. VII
Odbiorcy pobierający  wodę
(art.22 ustawy) na cele p.poż.

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

3,88 zł

3,63 zł

4,19 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

8. VIII
Odbiorcy pobierający wodę

(art. 22 ustawy) 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

12,82 zł

3,63 zł

13,85 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

9. IX

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego 2 razy
w roku 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty 
abonamentowej

3,36 zł

3,73 zł

3,63 zł

4,03 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc



Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków rozliczanych tradycyjnie zł

L.p.
Symbol
grupy

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5 6

1.
I A

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 2-miesięcznym

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

7,63 zł

6,60 zł

8,24 zł

zł / m3 

zł/odbiorcę/ miesiąc

2. II A

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 1-miesięcznym

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

7,63 zł

6,60 zł

8,24 zł

zł / m3 

zł/odbiorcę/ miesiąc

3. III A

Odbiorcy użytkujący
lokale w budynkach

wielolokalowych
(odczytywani przez

administratora)

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

-

6,60 zł

-

zł / m3 

zł/odbiorcę/ miesiąc

4. IV A

Odbiorcy użytkujący
lokale w budynkach
wielolokalowych i
pozostali odbiorcy

korzystający z
dodatkowego
podlicznika

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

-

6,60 zł

-

zł / m3 

zł/odbiorcę/ miesiąc

W przypadku świadczenia usług tylko w zakresie odprowadzania ścieków  stawkę abonamentową zwiększa
się o 10,90 zł netto ( 11,77 zł z VAT) na miesiąc dla odbiorców rozliczanych  w cyklu 1-miesięcznym i o
5,45 zł netto ( 5,89 zł z VAT) na miesiąc dla  odbiorców rozliczanych  w cyklu 2-miesięcznym.

Do stawek określonych w  tabelach 1, 2 w kolumnie 4  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów,  na dzień wprowadzenia taryfy wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki 
opłat z VAT  ulegają automatycznie zmianie.



Tabela 3.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę dla odbiorców rozliczanych elektronicznie w

zł (e-bok, fa na e-mail)

L.p.
Symbol
grupy Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty Jednostka
miary

netto z VAT

0 1 2 3 4 5 6

1. I B

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 2-miesięcznym 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

5,78 zł

3,63 zł

6,24 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

2. II B

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 1-miesięcznym

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

9,64 zł

3,63 zł

10,41 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

3. III B

Odbiorcy użytkujący lokale w
budynkach wielolokalowych

odczytywani przez
administratora  

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

1,35 zł

3,63 zł

1,46 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

4. IV B

Odbiorcy użytkujący lokale w
budynkach wielolokalowych i

pozostali odbiorcy
korzystający z dodatkowego

podlicznika 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

3,86 zł

3,63 zł

4,17 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

5. V

Odbiorcy posiadający
dodatkowy wodomierz

mierzący wodę bezpowrotnie
zużytą w cyklu 2-

miesięcznym

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

2,51 zł

3,63 zł

2,71 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

6.
VI

Odbiorcy posiadający
dodatkowy wodomierz

mierzący wodę bezpowrotnie
zużytą w cyklu 1-

miesięcznym

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

5,02 zł

3,63 zł

5,42 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

7. VII
Odbiorcy pobierający  wodę
(art.22 ustawy) na cele p.poż.

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

3,88 zł

3,63 zł

4,19 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

8. VIII
Odbiorcy pobierający wodę

(art. 22 ustawy) 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

12,82 zł

3,63 zł

13,85 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc

9. IX

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego 2 razy
w roku 

Cena za dostarczoną wodę

stawka opłaty abonamentowej

3,36 zł

3,73 zł

3,63 zł

4,03 zł

zł / m3 

zł / odbiorcę /
miesiąc



Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków rozliczanych elektronicznie zł  

(e-bok, fa na e-mail)

L.p.
Symbol
grupy

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5 6

1.
I B

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 2-miesięcznym

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

7,63 zł

6,60 zł

8,24 zł

zł / m3 

zł/odbiorcę/
miesiąc

2. II B

Odbiorcy rozliczani w
oparciu o wskazania

wodomierza głównego w
cyklu 1-miesięcznym

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

7,63 zł

6,60 zł

8,24 zł

zł / m3 

zł/odbiorcę/
miesiąc

3. III B

Odbiorcy użytkujący
lokale w budynkach

wielolokalowych
(odczytywani przez

administratora)

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

-

6,60 zł

-

zł / m3 

zł/odbiorcę/
miesiąc

4. IV B

Odbiorcy użytkujący
lokale w budynkach
wielolokalowych i
pozostali odbiorcy

korzystający z
dodatkowego
podlicznika

Cena za odprowadzone ścieki

stawka opłaty abonamentowej

6,11 zł

-

6,60 zł

-

zł / m3 

zł/odbiorcę/
miesiąc

W przypadku świadczenia usług tylko w zakresie odprowadzania ścieków  stawkę abonamentową zwiększa
się o 7,72 zł netto ( 8,34 zł z VAT) na miesiąc dla odbiorców rozliczanych  w cyklu 1-miesięcznym i o 3,86
zł netto ( 4,17 zł z VAT) na miesiąc dla  odbiorców rozliczanych  w cyklu 2-miesięcznym.

Do stawek określonych w  tabelach 3,4 w kolumnie 4  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 
wynikającej z obowiązujących przepisów,  na dzień wprowadzenia taryfy wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki 
opłat z VAT  ulegają automatycznie zmianie.



Tabela 5. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych 

L.p. Wskaźnik  zanieczyszczeń
Cena przyjęcia/usunięcia
dodatkowego ładunku 

 [zł/g]
0 1 2

1 BZT5 0,0019 zł

2 ChZT 0,0012 zł

3 Zawiesiny ogólne 0,0029 zł

4 Azot amonowy 0,0190 zł

5 Azot ogólny 0,0180 zł

6 Fosfor  ogólny 0,0800 zł

7 Zawiesiny łatwo opadające 0,0940 zł

8 Ogólny  węgiel organiczny (OWO) 0,0050 zł

9 Chlorki 0,0070 zł

10 Siarczany 0,0310 zł

11 Siarczyny 3,8000 zł

12 Żelazo ogólne 1,2000 zł

13 Glin 940,0000 zł

14 Chlor  wolny 3,5000 zł

15 Chlor  całkowity 3,2000 zł

16 Siarczki 1,9000 zł

17 Rodanki 0,1300 zł

18 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 0,0500 zł

19 Insektycydy fosforoorganiczne 1,9000 zł

20 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) 1,3000 zł

21 Adsorbowane związki chloroorganiczne (AOX) 1,9000 zł

22 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – Benzen, Toluen, Ksylen) 1,9000 zł

23 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 9,4000 zł

24 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 0,0600 zł

25 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 0,2100 zł

26 Rtęć 313,0000 zł

27 Kadm 940,0000 zł

28 Tetrachlorometan (CCl4) 940,0000 zł

29 Pentachlorofenol (PCP) 940,0000 zł

30 Heksachlorobenzen (HCB) 940,0000 zł

31 Heksachlorobutadien (HCBD) 940,0000 zł

32 Trichlorometan (chloroform CHCl3) 940,0000 zł

33 1,2 -dichloroetan (EDC) 9,4000 zł

34 Trichloroetylen (TRI) 9,4000 zł

35 Tetrachloroetylen (PER) 1,9000 zł

36 Trichlorobenzen (TCB) 188,0000 zł

37 Antymon 188,0000 zł

38 Arsen 188,0000 zł

39 Bar 19,0000 zł

40 Beryl 188,0000 zł

41 Bor 2,8000 zł

42 Cynk 10,4000 zł

43 Cyna 188,0000 zł

44 Chrom +6 313,0000 zł

45 Chrom ogólny 313,0000 zł

46 Kobalt 188,0000 zł



47 Miedź 94,0000 zł

48 Molibden 188,0000 zł

49 Nikiel 19,0000 zł

50 Ołów 94,0000 zł

51 Selen 188,0000 zł

52 Srebro 188,0000 zł

53 Tal 188,0000 zł

54 Tytan 94,0000 zł

55 Wanad 188,0000 zł

56 Cyjanki związane 47,0000 zł

57 Cyjanki wolne 470,0000 zł

58 Fluorki 6,3000 zł

59 Fenole lotne (indeks fenolowy) 9,4000 zł

60 Węglowodory ropopochodne 0,1300 zł

Wysokość stawek kalkuluje się indywidualnie dla każdego przekroczonego parametru jako iloczyn ceny 

zaprezentowanej w kolumnie 2 powyższej tabeli i wartości przekroczenia mierzonego w g/m³. 

Do tak ustalonych stawek dolicza się podatek VAT, którego wysokość wynika z obowiązujących przepisów, 

na dzień wprowadzenia taryfy wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki 
opłat z VAT  ulegają automatycznie zmianie.

Tabela 6. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

L.p. Wyszczególnienie
Stawka opłaty przyłączeniowej

netto z Vat
0 1 2 3

1 Opłata za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych

104,00 zł 112,32 zł

2 Opłata za przyłączenie do urządzeń 
kanalizacyjnych

104,00 zł 112,32 zł

Do stawek określonych w  tabeli 6 w kolumnie 2  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości
wynikającej z obowiązujących przepisów,  na dzień wprowadzenia taryfy wynosi 8%.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki
opłat z VAT  ulegają automatycznie zmianie.

Warunki  stosowania  cen  i  stawek  opłat  wynikają   z  zakresu  świadczenia  usług  określonych  w
umowach z klientami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.


