
Nowe stawki op at za dostarczan  wod  i odprowadzane cieki obowi zuj ce  
od 1 lipca 2012r do 30 czerwca 2013r 

zatwierdzone Uchwa  Nr XXII/194/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzie cu z dnia 1 czerwca 2012r   
 

Wysoko ci cen za dostarczon  wod  
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary Netto z VAT 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. 
 
 
 
 

Gospodarstwa 
domowe i odbiorcy 
wykorzystuj cy 
wod  do celów 
socjalno-bytowych 
 

Cena za 1m3 
dostarczonej 
wody 
 
 
 

4,25 
 
 
 
 
 

4,59 
 
 
 
 
 

/m3 

 

 

 

 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

Odbiorcy 
wykorzystuj cy wod  
do produkcji i 
konfekcjonowania 
produktów 
spo ywczych i 
farmaceutycznych 
 

Cena za 1m3 
dostarczonej 
wody 
 
 
 
 
 

4,30 
 
 
 
 
 
 
 

4,64 
 
 
 
 
 
 
 

/m3 

 

 

 

 

 

 

 
3. 
 
 

Pozostali odbiorcy 
 
 

Cena za 1m3 
dostarczonej 
wody 

4,34 4,69 /m3 

 
Wysoko  op at stawek abonamentowych na odbiorc  za punkt poboru wody 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 
miary Netto z VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1.1 Odbiorcy, u których 

przep yw nominalny 
Qnom nie przekracza 
3,4 m3/h 

Stawka op aty 
abonamentowej 

4,67 5,04 /odbiorc / 
miesi c 

1.2 Odbiorcy, u których 
przep yw nominalny 
Qnom jest wi kszy od 
3,4 m3/h ale nie 
przekracza 15,00 
m3/h 

Stawka op aty 
abonamentowej 

26,00 28,08 /odbiorc / 
miesi c 

1.3 Odbiorcy, u których 
przep yw nominalny 
Qnom jest wi kszy od 
15,00 m3/h 

Stawka op aty 
abonamentowej 

109,00 117,72 /odbiorc / 
miesi c 

1.4 Odbiorcy rozliczani 
na podstawie 
przeci tnych norm 
zu ycia (rycza towo) 

Stawka op aty 
abonamentowej 

4,67 5,04 /odbiorc / 
miesi c 



1,5 Odbiorcy rozliczani 
na podstawie 
wskaza  wodomierza 
dodatkowego w celu 
pomiaru wody 
bezzwrotnie zu ytej 

Stawka op aty 
abonamentowej 

4,60 4,97 /odbiorc / 
miesi c 

 
 

Wysoko   stawek i op at za przeprowadzenie prób technicznych przy cza 
wodoci gowego przez odbiorc  us ug 

 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców wody 
Wyszczególnienie Cena Jednostka 

miary Netto  z  VAT 
( 23 % ) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Odbiorcy wody Stawka op at za 

przeprowadzenie 
prób technicznych 
przy cza 
wodoci gowego 
wybudowanego 
przez odbiorc  us ug 

 
110,00 

 
135,30 

 
/przy cze 

 
 

Wysoko  cen za odprowadzanie cieków 
 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary Netto z  Brutto z  
1 2 3 4 5 6 
1. Gospodarstwa 

domowe w 
budynkach jedno i 
wielorodzinnych, 
budynki u yteczno ci 
publicznej, us ugowe 
oraz u ytkownicy 
lokali handlowych i 

ytkowych 

Cena za 1 m3 

odprowadzanych 
cieków 

5,78 6,24 /m3 

2. Gospodarstwa 
domowe przy czone 
do kanalizacji 
sanitarnej 
po rednictwem 
przepompowni 
lokalnych, ponosz cy 
we w asnym  
zakresie koszty 
energii elektrycznej 
na te przepompownie 

Cena za 1 m3 

odprowadzanych 
cieków 

5,60 6,05 /m3 

 



 
Wysoko  op at stawek abonamentowych na odbiorc  za punkt 

za odprowadzanie cieków 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka 

miary Netto z VAT 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Gospodarstwa 

domowe w 
budynkach 
mieszkalnych 
wielorodzinnych, 
oraz u ytkownicy 
lokali handlowych i 
us ugowych 

Stawka op aty 
abonamentowej 

5,00 5,40 /odbiorca/ 
miesi c 

2. gospodarstwa 
domowe przy czone 
do kanalizacji 
sanitarnej 
po rednictwem 
przepompowni 
lokalnych, ponosz cy 
we w asnym  
zakresie koszty 
energii elektrycznej 
na te przepompownie 

Stawka op aty 
abonamentowej 

5,00 5,40 /odbiorca/ 
miesi c 

3. gospodarstwa 
domowe 
dostarczaj ce cieki 
do stacji zlewnej za 
pomoc  wozów 
asenizacyjnych 

Stawka op aty 
abonamentowej 

5,00 5,40 /odbiorca/ 
miesi c 

4. Odbiorcy rozliczani 
rycza towo 
(nieopomiarowani) 

Stawka op aty 
abonamentowej 

5,00 5,40 /odbiorca/ 
miesi c 

 
Wysoko   stawek i op at za przy czenie do urz dze  kanalizacyjnych 

 
Lp. Taryfowa grupa 

dostawców 
cieków 

Wyszczególnienie Cena Jednostka 
miary Netto  z  VAT 

( 23 % ) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Dostawcy cieków Stawka op at za 

przy czenie do 
urz dze  
kanalizacyjnych 
(odbiór techniczny 
przy czenia) 

 
110,00 

 
135,30 

 
/przy cze 

 
 



 
Wysoko   stawek i op at za zrzut nieczysto ci ciek ych do stacji zlewnej wozami 

asenizacyjnymi 
 

1.. Dostawcy cieków 
komunalnych 
dostarczaj cy cieki 
do stacji zlewnej za 
pomoc  wozów 
asenizacyjnych 

Cena za 1 m3 

odprowadzanych 
cieków 

6,20 6,70 /m3 

  Stawka op aty 
abonamentowej 

5,00 5,40 /dostawca/ 
miesi c 

 
 

Do cen i stawek okre lonych w kolumnach w kolumnach 4 tabel 1,2,3,4,5,6 dolicza si  
podatek od towarów i us ug w aktualnie obowi zuj cej wysoko ci, zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 
(Dz.U. z 2006r Nr 127, poz. 886). 

 
 

 


