
Taryfa zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.294.144.2021/D.JM z dnia 08.09.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z 
art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 472 ze zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny 
(PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.09.2021 r. W związku z powyższym nowa taryfa 
obowiązuje od 29.09.2021 r. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat. 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 13 do 24 miesiąca obowiązywania 
taryfy (od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r.)  
 

Oznaczenie 
grupy 

Taryfowa grupa 
Wyszczególnienie 

Wysokość cen  
i stawek 

Jednostka 

odbiorców usług netto z VAT Miary 

1 2 3 4 5 6 

 
 

TW 1  
  

Odbiorcy rozliczani w oparciu  
o wskazania wodomierza 
głównego o zapotrzebowaniu 
na wodę od 0 do1 m3/dobę  

cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,80 3,02 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej  4,48 4,84 zł/miesiąc 

 
TW 2 

Odbiorcy rozliczani w oparciu 
 o wskazania wodomierza 
głównego o zapotrzebowaniu 
na wodę powyżej 1 do 10 
m3/dobę  

cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,80 3,02 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej  22,94 24,78 zł/miesiąc 

TW 3 

Odbiorcy rozliczani w oparciu  
o wskazania wodomierza 
głównego o zapotrzebowaniu 
na wodę powyżej 10 do 340 
m3/dobę 

cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,80 3,02 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej  98,54 106,42 zł/miesiąc 

 
TW 4 

Odbiorcy rozliczani w oparciu  
o wskazania wodomierza 
głównego o zapotrzebowaniu 
na wodę powyżej 340 do 1200 
m3/dobę  

cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,80 3,02 zł/m3 

 stawka opłaty abonamentowej  2164,96 2338,16 zł/miesiąc 

TW 5  
  

Odbiorcy rozliczani w oparciu  
o wskazania wodomierza 
głównego o zapotrzebowaniu 
na wodę powyżej 1200 m3/dobę  

cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,80 3,02 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej  3981,62 4300,15 zł/miesiąc 

TW 6 
 
  

Odbiorcy korzystający z lokalu 
w budynku wielolokalowym 
rozliczani w oparciu o 
wskazania wodomierza lub 
wodomierzy zainstalowanych 
na wewnętrznej instalacji 
wodociągowej w budynku 
wielolokalowym  

 
cena za 1 m3 dostarczonej wody  

2,80 3,02 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej  2,50 2,70 zł/miesiąc 

          
 
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy  

    (od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r.)  
 

Oznaczenie  
    grupy 

Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Wyszczególnienie 

Cena 
Jednostka  

Miary 
netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 

TS  
 

Obiorcy odprowadzający ścieki  
cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków 

5,22 5,64 zł/m3 

  

 
 
 



   

 
Tabela 3.  Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do  
                  urządzeń kanalizacyjnych od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy  

     (od dnia 29.09.2022 r. do dnia 28.09.2023 r.)  
 

L.p. Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń 
stawka 

netto z VAT 

1 2 3 4 

1. Temperatura – za przekroczenie o 10C w m3 1,08 zł 1,17 zł  

2. Odczyn – za przekroczenie o 1pH w m3 5,22 zł 5,64 zł  

3. 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym, 
Węglowodory ropopochodne, Chrom+6, Chrom ogólny, Nikiel, Miedź, 
Kadm, Rtęć, Ołów, Cynk, Cyjanki związane  
– za 1g przekroczenia w m3 

5,22 zł 5,64 zł 

 

4. Fosfor ogólny– za 1g przekroczenia w m3 0,52 zł 0,56 zł 
 

5. Azot amonowy – za 1g przekroczenia w m3 0,11 zł 0,11 zł  

6. 
ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, Siarczany, Chlorki  
– za 1kg przekroczenia w m3 

5,22 zł 5,64 zł  

 
      
  Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych  
  do urządzeń kanalizacyjnych 
 

 
1. 
 

 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  
z dnia 14.07.2006r. (Dz.U. z 2016, poz. 1757 t.j.), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na 
podstawie niniejszego rozporządzenia oraz dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k. 
Grudziądza ładunkiem tych zanieczyszczeń. 

2. 
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie 
temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych  (Tabela 3, poz. 1 – 2). 

3. 
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie 
wskaźników opisanych w Tabeli 3, poz. 3, 4 i 5 oblicza się za jednostkę ładunku (w g) zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych. 

4. 
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie 
wskaźników  opisanych w Tabeli 3, poz. 6 oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych. 

5. 

Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników określonych w poz. 1, 2 i 3 Tabeli 3 ( za każdy 
wskaźnik) i opłaty za przekroczenie wskaźników określonych w poz. 4, 5 i 6 Tabeli 3 według tego wskaźnika za 
przekroczenie którego opłata jest najwyższa.  

6. 

Dobowa ilość ścieków do obliczenia przekroczeń ustalana jest na podstawie  średniodobowej ilości odprowadzanych 
ścieków za poprzedni miesiąc. 
W przypadku odbiorców posiadających urządzenia pomiarowe do pomiaru odprowadzanych ścieków, dopuszczalne jest 
przyjmowanie do obliczenia przekroczeń ilości ścieków zarejestrowanych przez urządzenie pomiarowe. 

7. 
Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy 
fizyko-chemicznej ścieków. 

8. Okresem rozliczeniowym dla opłat za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń jest miesiąc. 

 
      
Zgodnie z § 2 pkt 1, 2, 6 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 ze zm.) do cen i stawek opłat dolicza się podatek od 
towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach. 
Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %. 
W przypadku zmiany stawki będzie ona naliczana w obowiązującej wysokości i dodana do cen netto wody  
i ścieków oraz stawek opłat. Tak skorygowana cena obowiązywać będzie z dniem wprowadzenia zmian. 


