
                                                        TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę 
                                                                I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
                            obowiązująca na terenie działalności PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. od dnia 23.05.2018 r. przez okres trzech lat 

 
Okres obowi ązywania taryfy wraz z cenami  

i stawkami opłat 

od 1 do 12 
miesi ąca 

od 13 do 24 
miesi ąca 

od 25 do 36 
miesi ąca 

cena / stawka 
opłaty  

cena / stawka 
opłaty  

cena / stawka 
opłaty  

Taryfowa grupa  odbiorców Wyszczególnienie 

netto z VAT * netto  z VAT * netto  z VAT * 

Jednostka 
miary 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod ę 

1) cena za 1m³ dostarczonej   
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa 

1 
(W1) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o małym zapotrzebowaniu,              
tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub równym 4 m3/h, co odpowiada wielkości 
wodomierza fi 20 i mniejszym, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego 
rozliczeniu wody i ścieków. 

2) stawka opłaty abonamentowej  
     na punkt rozliczeniowy 11,19 12,09 11,75 12,69 11,98 12,94 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej  
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa 

2 
(W2) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o średnim zapotrzebowaniu,         
tj. zapotrzebowaniu powyżej 4 m3/h a nie większym niż 16 m3/h  co odpowiada 
wielkości wodomierza od fi 25 do fi 40, będący jednocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego służącego rozliczeniu wody i ścieków. 

2) stawka opłaty abonamentowej  
     na punkt rozliczeniowy 60,36 65,19 68,49 73,97 67,88 73,31 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej  
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa 

3 
(W3) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o dużym zapotrzebowaniu             
tj. zapotrzebowaniu powyżej 16 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza fi 50        
i większym,  będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu 
wody i ścieków. 

2) stawka opłaty abonamentowej  
     na punkt rozliczeniowy 180,17 194,58 197,83 213,66 193,92 209,43 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej  
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa  

4 
(W4) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o małym zapotrzebowaniu,             
tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub równym 4 m3/h, co odpowiada wielkości 
wodomierza fi 20 i mniejszym,  będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego 
rozliczeniu wody i ścieków oraz podlicznika służącego do rozliczania ilości wody 
bezpowrotnie zużytej. 

2) stawka opłaty abonamentowej  
     na punkt rozliczeniowy 14,88 16,07 15,71 16,97 16,27 17,57 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej  
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa   

5 
(W5) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o małym zapotrzebowaniu               
tj. zapotrzebowaniu mniejszym lub równym 4 m3/h, co odpowiada wielkości 
wodomierza fi 20 i mniejszym, rozliczani na podstawie wodomierza głównego i nie 
będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków. 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 11,19 12,09 11,75 12,69 11,98 12,94 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej  
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa  

6 
(W6) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o średnim zapotrzebowaniu,           
tj. zapotrzebowaniu powyżej 4 m3/h a nie większym niż 16 m3/h  co odpowiada 
wielkości wodomierza od fi 25 do fi 40, rozliczani na podstawie wodomierza 
głównego, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 60,36 65,19 68,49 73,97 67,88 73,31 zł / m-c 

1) cena za 1m³ dostarczonej  
     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 Grupa  

7 
(W7) 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę o dużym zapotrzebowaniu,             
tj. zapotrzebowaniu powyżej 16 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza fi 50             
i większym,  rozliczani na podstawie wodomierza głównego, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2) stawka opłaty abonamentowej  
     na punkt rozliczeniowy 180,17 194,58 197,83 213,66 193,92 209,43 zł / m-c 

Grupa 
8 

(W8) 
Gmina za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe. 1) cena za 1m³ dostarczonej  

     wody 5,65 6,10 5,82 6,29 6,01 6,49 zł / m3 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

1) cena za 1m³ odprowadzonych  
     ścieków 7,60 8,21 7,95 8,59 8,17 8,82 zł / m3 Grupa  

1 
(S1) 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
wodomierza głównego służącego rozliczaniu wody i ścieków. 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 2,86 3,09 2,99 3,23 3,08 3,33 zł / m-c 

1) cena za 1m³ odprowadzonych  
     ścieków 7,60 8,21 7,95 8,59 8,17 8,82 zł / m3 Grupa   

2 
(S2) 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę (własne ujęcie wody), rozliczani 
na podstawie wodomierza głównego zainstalowanego na tym ujęciu. 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 6,55 7,07 6,95 7,51 7,37 7,96 zł / m-c 

1) cena za 1m³ odprowadzonych  
     ścieków 7,60 8,21 7,95 8,59 8,17 8,82 zł / m3 Grupa   

3 
(S3) 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie 
urządzenia pomiarowego za odprowadzane ścieki. 2) stawka opłaty abonamentowej  

     na punkt rozliczeniowy 193,86 209,37 202,73 218,95 208,82 225,53 zł / m-c 

 
� Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się : 

-  z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody, oraz 
-  stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego     

całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody wyrażona jest w złotych na miesiąc. Opłata abonamentowa dotyczy każdej nieruchomości 
wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 

� Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa składająca się : 
-  z ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków, oraz 

   -  stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości odprowadzonych ścieków - płaconej za każdy miesiąc bez względu na ilość odprowadzonych ścieków lub też jego        
   całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc. Opłata abonamentowa dotyczy każdej rozliczanej nieruchomości, bez względu na   
   to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 
� Przez „punkt rozliczeniowy” w opłacie abonamentowej należy rozumieć każdy ustalony w umowie oddzielny punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych, rozliczany 

za pomocą wodomierza głównego, bądź urządzenia pomiarowego, bądź za pomocą wodomierza zamontowanego na innym niż PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. 
źródle wody. 
�  W przypadku, gdy PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzania ścieków, stawka opłaty z tytułu odczytu   

wodomierza i rozliczenia należności pobierana jest tylko z jednego tytułu. 
� Odbiorców na terenie Orzesza obowiązują ceny i stawki opłat dotyczące jedynie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
 
*)  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, na zasadach i w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Obecnie stawka tego podatku  
    wynosi 8%. 


