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41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
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WODA
Stawki opłat obowiązujące od dnia 27.07.2019r. do dnia 28.10.2021r.
L.p.

Opis

Cena netto

Cena brutto

1

Cena za 1m³ wody dla gr. taryfowych
W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7

7,87 zł

8,50 zł

2

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań wodomierza głównego (zł/odbiorcę/m-ce)
W1, W4, W6

5,15 zł

5,56 zł

3

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających
z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani wg
wodomierza dodatkowego i wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej (zł/odbiorcę/m-ce) W2, W5, W7

3,60 zł

3,89 zł

4

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody (zł/odbiorcę/m-ce) W3

4,11 zł

4,44 zł

L.p.

ŚCIEKI
Stawki opłat obowiązujące od dnia 27.07.2019r. do dnia 28.10.2021r.
Opis
Cena netto

Cena brutto

1

Cena za 1m³ ścieków dla gr. taryfowych
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7

9,71 zł

10,49 zł

2

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych
wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego (zł/odbiorcę/m-ce) K1, K4, K6

5,15 zł

5,56 zł

3

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających
z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani wg
wodomierza dodatkowego lub podlicznika (zł/odbiorcę/m-ce)
K2, K5, K7

3,60 zł

3,89 zł

4

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody (zł/odbiorcę/m-ce) K3

4,11 zł

4,44 zł
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Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem taryfowych grup odbiorców usług:
Grupa 1 - W1: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań
wodomierza głównego,
Grupa 2 – W2: Gospodarstwa domowe - osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych
oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej. Opłatę abonamentową grupy W2 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty
w grupie W1 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym,
Grupa 3 – W3: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczanej wody na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa 4 – W4: Pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań
wodomierza głównego,
Grupa 5 – W5: Pozostali odbiorcy usług - użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych w
budynkach wielolokalowych, oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę
dodatkową do opłaty w grupie W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza
dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu
własnym,
Grupa 6 – W6: Zakłady przemysłowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań
wodomierza głównego,
Grupa 7 – W7: Zakłady przemysłowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wodomierza
dodatkowego na ujęciu własnym lub podlicznika.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono siedem taryfowych grup odbiorców
usług:
Grupa 1 – K1: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie
wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
Grupa 2 – K2: Gospodarstwa domowe - osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych,
Grupa 3 – K3: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa 4 – K4: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za ilość
odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego,
Grupa 5 – K5: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków - użytkownicy lokali
użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych,
Grupa 6 – K6: Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
Grupa 7 – K7: Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie
wodomierza dodatkowego na ujęciu własnym lub podlicznika.

