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TARYFY  

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 21.02.2023r. w Biuletynie Informacji 
Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją 
KR.RZT.70.150.2022 od dnia 01 marca 2023r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywała 
następująca taryfa: 
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1. Rodzaj prowadzonej działalności 
 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia           
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 16 pkt 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę           
i odprowadzaniu ścieków oraz udzielonym zezwoleniem zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Kęty nr URI-2-
7033/18/08 z dnia 20.11.2008. Przedmiotem  działania  Spółki  jest  dostarczanie  wody oraz odprowadzanie 
ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu. 
 
2. Rodzaj i struktura taryfy. 
 
Przedsiębiorstwo na podstawie kryteriów struktury i rodzaju taryfy dokonało wyboru taryfy jednolitej,  
wieloczłonowej. 
 
3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców 
usług na grupy taryfowe: 
 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dziewięć grup taryfowych odbiorców usług: 
 
Grupa GD.WSG.1. – gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, 
korzystające ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania wody i odbioru ścieków,                           
okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa GD.WSG.2. – gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, 
korzystające ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania wody i odbioru ścieków,                            
okres rozliczeniowy 2 m-ce. 
 
Grupa GD.WSG+B.2. – gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego                   
i wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 2 m-ce. 
 
Grupa GD.WG.1. – gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, 
korzystające wyłącznie ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres rozliczeniowy  
1 m-c. 
 
Grupa GD.WG.2. – gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, 
korzystające wyłącznie ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres rozliczeniowy  
2 m-ce. 
 
Grupa P.WSG.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, korzystający ze 
świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania wody i odbioru ścieków, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.WG.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, korzystający 
wyłącznie ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania  wody, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.WG+B.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza na 
wodę bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.WSD.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, korzystający 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dostarczania wody i odbioru ścieków, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
 
Na podstawie zatwierdzonych stawek rozliczana jest także Gmina Kęty za ilość wody pobranej  
do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych 
terenów zielonych.  
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W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dziewięć  grup taryfowych odbiorców usług:  
 
Grupa GD.SWG.1. – gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa GD.SWG.2. –  gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 2 m-ce. 
 
Grupa GD.SWG+B.2. – gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu                       
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 2 m-ce. 
 
Grupa GD.SR.2. – gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub korzystających z własnego ujęcia wody,                  
okres rozliczeniowy 2 m-ce. 
 
Grupa P.SWG.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.SWG+B.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego i wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.SWD.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  na podstawie zużycia 
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.SR.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub korzystających z własnego ujęcia wody,                 okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 
 
Grupa P.SUP.1. – pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 
 
4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat. 
 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita, 
wieloczłonowa składająca się z : 
 

1) Ceny - wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, 
 

2) Stawki opłaty abonamentowej – wyrażonej w zł na odbiorcę za okres rozliczeniowy 
 

Opłata abonamentowa pobierana jest nie zależnie od ilości dostarczonej wody, płacona za każdy okres 
rozliczeniowy bez względu na ilość dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku.  
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego zawiera koszt dotyczący odczytu wodomierza, koszt rozliczenia oraz koszt utrzymania                        
w gotowości urządzeń wodociągowych.  
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zawiera koszty dotyczące 
odczytów wodomierzy, koszty rozliczeń oraz koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.  
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
dodatkowego zawiera koszt dotyczący odczytu wodomierza oraz koszt rozliczenia.  
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L.p. 
Symbol grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

Cena / Stawka  
w okresie od 1 do 12 miesiąca  
obowiązywania nowej taryfy 

Cena 
netto  

[zł/m3] 

Cena z 
VAT*  

[zł/m3] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  
na odbiorcę netto 
[zł/za okres 
rozliczeniowy] 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę                 
z VAT*  [zł/ za 
okres 
rozliczeniowy] 

1 GD.WSG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu          
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków,                           
okres rozliczeniowy 1 m-c. 

6,29 6,79 7,61 8,22 

2 GD.WSG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków,                            
okres rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,29 6,79 10,31 11,13 

3 GD.WSG+B.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,29 6,79 20,13 21,74 

4 GD.WG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu           
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,29 6,79 12,52 13,52 

5 GD.WG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,29 6,79 15,22 16,44 

6 P.WSG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                   
o wskazania wodomierza głównego, korzystający 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,29 6,79 7,61 8,22 

7 P.WG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego, korzystający 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania  wody, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,29 6,79 12,52 13,52 

8 P.WG+B.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                  
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,29 6,79 17,43 18,82 

9 P.WSD.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                            
o wskazania wodomierza dodatkowego, 
korzystający ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody                 
i odbioru ścieków, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

6,29 6,79 4,91 5,30 

 
 
* Na podstawie zatwierdzonych stawek rozliczana jest także, jako pozostali odbiorcy, Gmina Kęty za ilość wody 
pobranej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic              
i publicznych terenów zielonych. 
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L.p. 
Symbol grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

Cena / Stawka  
w okresie od 13 do 24 miesiąca  

obowiązywania nowej taryfy 

Cena 
netto  

[zł/m3] 

Cena z 
VAT*  

[zł/m3] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  
na odbiorcę netto 
[zł/za okres 
rozliczeniowy] 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę                 
z VAT*  [zł/ za 
okres 
rozliczeniowy] 

1 GD.WSG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu          
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków,                           
okres rozliczeniowy 1 m-c. 

6,48 7,00 7,80 8,42 

2 GD.WSG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków,                            
okres rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,48 7,00 10,60 11,45 

3 GD.WSG+B.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,48 7,00 20,60 22,25 

4 GD.WG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu           
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,48 7,00 12,80 13,82 

5 GD.WG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,48 7,00 15,60 16,85 

6 P.WSG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                   
o wskazania wodomierza głównego, korzystający 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,48 7,00 7,80 8,42 

7 P.WG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego, korzystający 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania  wody, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,48 7,00 12,80 13,82 

8 P.WG+B.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                  
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,48 7,00 17,80 19,22 

9 P.WSD.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                            
o wskazania wodomierza dodatkowego, 
korzystający ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody                 
i odbioru ścieków, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

6,48 7,00 5,00 5,40 

 
 
* Na podstawie zatwierdzonych stawek rozliczana jest także, jako pozostali odbiorcy, Gmina Kęty za ilość wody 
pobranej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic              
i publicznych terenów zielonych. 
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L.p. 
Symbol grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

Cena / Stawka  
w okresie od 25 do 36 miesiąca  

obowiązywania nowej taryfy 

Cena 
netto  

[zł/m3] 

Cena z 
VAT*  

[zł/m3] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  
na odbiorcę netto 
[zł/za okres 
rozliczeniowy] 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę                 
z VAT*  [zł/ za 
okres 
rozliczeniowy] 

1 GD.WSG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu          
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków,                           
okres rozliczeniowy 1 m-c. 

6,63 7,16 8,03 8,67 

2 GD.WSG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków,                            
okres rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,63 7,16 10,91 11,78 

3 GD.WSG+B.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,63 7,16 21,21 22,91 

4 GD.WG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu           
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,63 7,16 13,18 14,23 

5 GD.WG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane w oparciu         
o wskazania wodomierza głównego, korzystające 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

6,63 7,16 16,06 17,34 

6 P.WSG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                   
o wskazania wodomierza głównego, korzystający 
ze świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
dostarczania wody i odbioru ścieków, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,63 7,16 8,03 8,67 

7 P.WG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego, korzystający 
wyłącznie ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania  wody, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,63 7,16 13,18 14,23 

8 P.WG+B.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                  
o wskazania wodomierza głównego i wodomierza 
na wodę bezpowrotnie zużytą, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

6,63 7,16 18,33 19,80 

9 P.WSD.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani w oparciu                            
o wskazania wodomierza dodatkowego, 
korzystający ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostarczania wody                 
i odbioru ścieków, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

6,63 7,16 5,15 5,56 

 
* Na podstawie zatwierdzonych stawek rozliczana jest także, jako pozostali odbiorcy, Gmina Kęty za ilość wody 
pobranej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic              
i publicznych terenów zielonych. 
 
**dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 (na dzień przedstawienia taryfy obowiązuje stawka VAT 8%) 
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Przy rozliczeniach za odprowadzane ścieki dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita 
wieloczłonowa składająca się z : 
 

1) Ceny - wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków, 
 

2) Stawki opłaty abonamentowej – wyrażonej w zł na odbiorcę za okres rozliczeniowy 
 
 

Opłata abonamentowa pobierana jest nie zależnie od ilości odprowadzonych ścieków, płacona za każdy 
okres rozliczeniowy bez względu na ilość odprowadzonych ścieków lub też ich całkowity brak.  
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego zawiera koszt 
dotyczący odczytu wodomierza, koszt rozliczenia oraz koszt utrzymania w gotowości urządzeń 
kanalizacyjnych.  
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego oraz 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zawiera koszt dotyczący odczytu wodomierza, 
koszt rozliczenia oraz koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.  
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub korzystających z własnego 
ujęcia zawiera koszt rozliczenia i koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego zawiera koszt odczytu, koszt rozliczenia i koszt 
utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego zawiera 
koszt odczytu oraz koszt rozliczenia. 
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L.p. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

Cena / Stawka  
w okresie od 1 do 12 miesiąca  
obowiązywania nowej taryfy 

Cena 
netto  

[zł/m3] 

Cena 
z  

VAT* 
[zł/m3] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  
na odbiorcę netto 
[zł/za okres 
rozliczeniowy] 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę                 
z VAT*  [zł/ za 
okres 
rozliczeniowy] 

1 GD.SWG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,16 14,21 9,53 10,29 

2 GD.SWG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 2 m-ce. 

13,16 14,21 14,15 15,28 

3 GD.SWG+B.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 2 
m-ce. 

13,16 14,21 14,15 15,28 

4 GD.SR.2 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody lub 
korzystających z własnego ujęcia, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

13,16 14,21 12,49 13,49 

5 P.SWG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,16 14,21 9,53 10,29 

6 P.SWG+B.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 1 
m-c. 

13,16 14,21 9,53 10,29 

7 P.SWD.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
dodatkowego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,16 14,21 4,91 5,30 

8 P.SR.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody lub 
korzystających z własnego ujęcia, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

13,16 14,21 7,87 8,50 

9 P.SUP.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie 
ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, 
okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,16 14,21 14,44 15,60 
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L.p. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

Cena / Stawka  
w okresie od 13 do 24 miesiąca  

obowiązywania nowej taryfy 

Cena 
netto  

[zł/m3] 

Cena 
z  

VAT* 
[zł/m3] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  
na odbiorcę netto 
[zł/za okres 
rozliczeniowy] 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę                 
z VAT*  [zł/ za 
okres 
rozliczeniowy] 

1 GD.SWG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,53 14,61 9,76 10,54 

2 GD.SWG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 2 m-ce. 

13,53 14,61 14,52 15,68 

3 GD.SWG+B.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 2 
m-ce. 

13,53 14,61 14,52 15,68 

4 GD.SR.2 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody lub 
korzystających z własnego ujęcia, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

13,53 14,61 12,92 13,95 

5 P.SWG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,53 14,61 9,76 10,54 

6 P.SWG+B.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 1 
m-c. 

13,53 14,61 9,76 10,54 

7 P.SWD.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
dodatkowego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,53 14,61 5,00 5,40 

8 P.SR.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody lub 
korzystających z własnego ujęcia, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

13,53 14,61 8,16 8,81 

9 P.SUP.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie 
ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, 
okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,53 14,61 14,76 15,94 
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L.p. 
Symbol 
grupy 

taryfowej 
Charakterystyka odbiorców 

Cena / Stawka  
w okresie od 25 do 36 miesiąca  

obowiązywania nowej taryfy 

Cena 
netto  

[zł/m3] 

Cena 
z  

VAT* 
[zł/m3] 

Stawka opłaty 
abonamentowej  
na odbiorcę netto 
[zł/za okres 
rozliczeniowy] 

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę                 
z VAT*  [zł/ za 
okres 
rozliczeniowy] 

1 GD.SWG.1. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,82 14,93 9,98 10,78 

2 GD.SWG.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 2 m-ce. 

13,82 14,93 14,81 15,99 

3 GD.SWG+B.2. 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 2 
m-ce. 

13,82 14,93 14,81 15,99 

4 GD.SR.2 

gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody lub 
korzystających z własnego ujęcia, okres 
rozliczeniowy 2 m-ce. 

13,82 14,93 13,16 14,21 

5 P.SWG.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,82 14,93 9,98 10,78 

6 P.SWG+B.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i wodomierza na wodę 
bezpowrotnie zużytą, okres rozliczeniowy 1 
m-c. 

13,82 14,93 9,98 10,78 

7 P.SWD.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
dodatkowego, okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,82 14,93 5,15 5,56 

8 P.SR.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody lub 
korzystających z własnego ujęcia, okres 
rozliczeniowy 1 m-c. 

13,82 14,93 8,33 9,00 

9 P.SUP.1. 

pozostali odbiorcy, rozliczani za ilość  
odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie 
ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, 
okres rozliczeniowy 1 m-c. 

13,82 14,93 15,13 16,34 
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*dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 (na dzień przedstawienia taryfy obowiązuje stawka VAT 8%) 
 
Ponadto Spółka pobiera opłaty : 
 
- za wprowadzanie do kanalizacji ścieków, których parametry nie odpowiadają warunkom ustalonym w umowie,  
 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, wyliczane są na podstawie poniższego wzoru : 
 

Lp. Wyszczególnienie Stawki i opłaty 
Jednostka 

miary 

1. 
Temperatura ścieków jest wyższa o 
mniej niż 5°C od dopuszczalnej 

10 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków zł/ m3 

2. 
Temperatura ścieków jest równa lub 
wyższa o więcej niż 5°C od 
dopuszczalnej 

50 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków zł/ m3 

3. 
Wartość odczynu pH wyższa od górnej 
lub niższa od dolnej granicy 
dopuszczalnej o mniej niż 1,0 pH 

50 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków zł/ m3 

4. 
wartość odczynu pH wyższa od górnej 
lub niższa od dolnej granicy 
dopuszczalnej o więcej niż 1,0 pH 

100 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków zł/ m3 

5. 
Za przekroczenie dopuszczalnych 
stężeń wskaźników zanieczyszczeń 

Wg wzoru : 

 
gdzie   : 
fww   -   faktyczna wartość wskaźnika  
                 zanieczyszczeń w ściekach 
 
dww -   dopuszczalna wartość wskaźnika  
                 zanieczyszczeń w ściekach 
 
j.s. -   jednostka stężenia wg tabeli  
                stanowiącej załącznik do niniejszego  
                wniosku 

  
Fww-dww 

x  

% wzrostu 
opłaty za przekroczenie 

jednej jednostki 
w/g tabeli 

x 

        cena  
odprowadzenia 
i oczyszczenia 

1 m3 ścieków 
j.s 
 

zł/ m3 

 
Stawki opłat, o których mowa w pkt. 5 powyższej tabeli obliczane będą  zgodnie z tabelą „Podział wskaźników 
zanieczyszczeń na grupy…”, wielkości jednostkowego stężenia, oraz procent wzrostu opłaty za przekroczenie 
jednej jednostki stężenia w 1m3 ścieków wg następujących zasad : 
 

a) w przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy I wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę 
za ten wskaźnik grupy I, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę. 

b) w przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy II – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za 
przekroczone wskaźniki grupy II, 

c) w przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup I i II – wymiar opłaty ustala się jako 
sumę opłat za ten wskaźnik grupy I, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za 
wszystkie przekroczone wskaźniki grupy II. 
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Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Wartość 

1. zawiesiny ogólne mg/l 300 

2. ChZT mgO2/l 800 

3. BZT5 mgO2/l 500 

4. azot amonowy mgNNH4/l 50 

5. azot ogólny mgN/l 50 

6. fosfor ogólny mgP/l 6 

7. chlorki mgCl/l 200 

8. siarczany mgSO4/l 150 

9. substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 30 

10. fenole lotne mg/l 0,05 

11. substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/l 10 

12. ołów mgPb/l 0,3 

13. miedź mgCu/l 0,3 

14. cynk mgZn/l 0,5 

15. kadm mgCd/l 0,1 

16. chrom (VI) mgCr/l 0,2 

17. chrom ogólny mgCr/l 0,6 

18. nikiel mgNi/l 0,5 
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Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy, wielkości jednostkowego stężenia, oraz % wzrostu opłaty 
za przekroczenie jednostkowego stężenia zanieczyszczeń. 
 

Lp. Wskaźniki Grupa 
Jednostka 
stężenia 

g/m³ 

% wzrostu opłaty za  
przekroczenie jednej lub 

kolejnej jednostki stężenia w 1 
m³ ścieków 

1. zawiesiny ogólne I 50 10 

2. ChZT I 100 10 

3. BZT5 I 100 10 

4. azot amonowy I 1 0,5 

5. azot ogólny I 1 0,5 

6. fosfor ogólny I 1 0,5 

7. chlorki I 100 5 

8. siarczany I 100 5 

9. 
substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 

I 10 5 

10. fenole lotne II 0,05 0,5 

11. 
substancje powierzchniowo czynne 
anionowe 

II 1 0,5 

12. ołów II 0,1 1,0 

13. miedź II 0,1 1,0 

14. cynk II 0,1 1,0 

15. kadm II 0,1 1,0 

16. chrom (VI) II 0,1 1,0 

17. chrom ogólny II 0,1 0,5 

18. nikiel II 1 1,0 
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5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia  
    pomiarowe. 
 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie                          
z przepisami ustawy. 
 
Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania Spółki w wodomierze, ilość wody 
dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. 
 
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.                         
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ( co dotyczy prawie 100 % odbiorców usług 
Spółki w tym zakresie ) – ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości pobranej 
wody lub określoną w umowie. 
 
W przypadku niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się zgodnie 
z Regulaminem i umową dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
 
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
pobierane są od gospodarstw domowych co dwa miesiące od pozostałych odbiorców co miesiąc. 
 
Opłata abonamentowa, zarówno dla dostarczonej wody jak i odebranych ścieków, ustalana jest za każdy okres 
rozliczeniowy, także w przypadku braku poboru wody i odprowadzenia ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty 
za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.  
 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
 
6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych 
Gminy dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne                               
i techniczne. Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej Spółki zostały wyposażone                                  
w wodomierze.  
 
W zakresie dostawy wody jak i odbioru ścieków, Spółka ponosi koszty stałej obsługi swoich klientów, co uzasadnia 
stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca w danym okresie 
będzie faktycznie pobierał wodę i odprowadzał ścieki czy też nie.  
 
6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
 
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, 
które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i zostały określone w Regulaminie dostarczania wody                        
i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie działania Spółki uchwalonym przez Radę Gminy w Kętach 
uchwałą Nr XXXIV/339/ 2021 z dnia 17 września 2021r. 
Jakość wody dostarczanej odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                            
07 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017r., poz.2294) ponadto poddawana jest coraz lepszej obróbce i dzięki temu jest 
smaczna  i  zdrowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


