
netto brutto (VAT 8%) netto brutto (VAT 8%) netto brutto (VAT 8%)

1.
W.1.1. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego w 1 - miesięcznych 
okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 12,06 13,02 12,06 13,02 12,10 13,07   

2.
W.1.2. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg 
wodomierza w 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 9,30 10,04 9,44 10,20 9,45 10,21   

3.

W.1.3. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody w 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 4,05 4,37 4,11 4,44 4,11 4,44   

4.
W.1.4. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody w 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 6,82 7,37 6,73 7,27 6,76 7,30   

5.
W.2.1. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego w 2 - miesięcznych 
okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 14,84 16,03 14,68 15,85 14,74 15,92 

6.
W.2.2.  Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wg 
wodomierza w 2 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 9,30 10,04 9,44 10,20 9,44 10,20 

7.

W.2.3.  Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody w 2 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 4,04 4,36 4,12 4,45 4,12 4,45 

8.
W.2.4. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody w 2 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 9,58 10,35 9,36 10,11 9,42 10,17 

OPŁATY ABONAMENTOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MAJA 2021 R. 

Wysokość stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena/stawka  w   okresie              
od 1 do 12 miesiąca                           

[od 01.05.2021 r. do 
30.04.2022 r.]

Cena/stawka  w   okresie od 13 
do 24 miesiąca                                           

[od 01.05.2022 r. do 
30.04.2023 r.]

Cena/stawka  w   okresie od 25 
do 36 miesiąca                                     

[od 01.05.2023 r. do 
30.04.2024 r.]

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                   
nr KR.RZT.70.60.2021 z 14 kwietnia 2021 r. ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 

2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym 
zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).



netto brutto (VAT 8%) netto brutto (VAT 8%) netto brutto (VAT 8%)

1.

S.1.1. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków ustalona na podstawie zużycie 
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego w 1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/okres rozliczeniowy 9,62 10,39 8,06 8,70 8,42 9,09

2.

S.1.2. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 1 - miesięcznych okresach 
rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 9,30 10,04 9,44 10,20 9,45 10,21

3.

S.1.3. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 
1 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 13,67 14,76 12,17 13,14 12,53 13,53

4.

S.1.4. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków ustalonych zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na 
własnym ujęciu głównego w 1 - miesięcznych okresach 

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 18,91 20,42 17,50 18,90 17,87 19,30

5.

S.2.1. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków ustalona na podstawie zużycie 
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego w 2 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 19,24 20,78 16,12 17,41 16,84 18,19

6.

S.2.2. Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej w 2 - miesięcznych okresach 
rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 9,30 10,04 9,44 10,20 9,44 10,20

7.

S.2.3.  Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 
2 - miesięcznych okresach rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 23,28 25,14 20,22 21,84 20,96 22,64

8.

S.2.4.  Wszyscy odbiorcy usług w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków ustalonych zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na 
własnym ujęciu głównego w 2 - miesięcznych okresach 
rozliczeniowych

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/rozliczeniowy 28,54 30,82 25,56 27,60 26,30 28,40

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

Wysokość stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p. Taryfowa grupa odbiorców

Cena/stawka  w   okresie od 25 
do 36 miesiąca                                     

[od 01.05.2023 r. do 
30.04.2024 r.]Wyszczególnienie

Cena/stawka  w   okresie              
od 1 do 12 miesiąca                           

[od 01.05.2021 r. do 
30.04.2022 r.]

Cena/stawka  w   okresie od 13 
do 24 miesiąca                                           

[od 01.05.2022 r. do 
30.04.2023 r.]


