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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

we Włodawie 

 
informuje, że zgodnie z  

Uchwałą Nr XXX/152/16 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 02.12.2016 r. 

przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia                               

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z roku 2016 do dnia 31 grudzień 2017 r.  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz ustawa                  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123,  

poz. 858 ze zm.) 

Tabela nr 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę w poszczególnych grupach taryfowych 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług zaopatrzenia w wodę Opis 

Cena                 
w zł/m3 
(netto) 

1 Woda bytowa Woda dla ludności przeznaczona do spożycia  i  na cele socjalno – bytowe. 2,14 

2 Woda do celów spożywczych 
i farmaceutycznych 

Woda na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni 
kontakt  z produktami  żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele 
konfekcjonowania. 

2,20 

3 Woda do celów 
przemysłowych Woda przeznaczona na inne cele niż w grupach I i II 2,24 

 
Tabela nr 2. Stawki opłat abonamentowych 

 Rodzaj stawki 
Za gotowość 

w zł 
Za odczyt 

w zł 
Za rozliczenie 

w zł 

Wysokość stawki  
abonamentowej            

w zł 
(netto) 

1. Odbiorcy z  wodomierzem głównym 2,06 0,37 0,16 2,59* 

2. Odbiorcy z  wodomierzami głównym i 
dodatkowym 2,06 0,74 0,32 3,12* 

3. Odbiorcy w lokalu budynku 
zbiorowego zamieszkania - 0,37 0,45 0,82* 

4. Odbiorcy ryczałtowi 2,06 - 0,16 2,22* 

* stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym 

Tabela nr 3. Wysokość cen  za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w poszczególnych grupach taryfowych 

Lp. 
Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

odprowadzania ścieków 
Opis 

Cena                 
w zł/m3 
(netto) 

1. Ścieki bytowe 

Ścieki bytowe z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych  oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków. 

5,26 

2. Ścieki przemysłowe 
 

Ścieki przemysłowe odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się 
działalność gospodarczą, nie będące ściekami bytowymi lub wodami opadowym 9,54 
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Tabela nr 4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń  w ściekach przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych 

Lp. Rodzaj substancji Jednostka Dopuszczalna   wartość 

1. ChZTCr g/02/m3 1 500,0 

2. BZT5 g/02/m3 800,0 

3. Zawiesina ogólna g/m3 300,0 

4. Azot ogólny gN/m3 196,0 

5. Fosfor ogólny g/P/ m3 15,0 

6. Chlorki mg Cl/l 1 000,0 

7. Siarczany mg SO4/l 500,0 

8. Chrom ogólny mg Cr/l 1,0 

9. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100,0 

Pozostałe dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych (nie wymienione w Tabeli nr 4.) przyjmuje się w wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa  z dnia 14 lipca 2006 roku ( Dz. U. nr 136 poz.964) 

Tabela nr 5 . Stawki opłat dodatkowych ( za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3) 

L.p. Wskaźniki określone w umowie 

Wielkość przekroczenia wskaźnika 

do 25 % 26%-50% 51%-100% ponad 100% 

pH poniżej 6,5 
do 6,0 i 

powyżej 9,5 do 
10,0 

pH poniżej 
6,0 do 5,5                     
i powyżej 

10,0 do 10,5 

pH poniżej 
5,5 do 4,5 i 

powyżej 10,5 
do 11,0 

pH poniżej 4,5  
i powyżej 11,0 

1. Odczyn [ pH ] 0,04 zł 0,27 zł 0,58 zł 0,77zł 

2. BZT5 

0,08 zł 0,54 zł 1,16 zł 1,55 zł 
3. ChZTCr 

4. Zawiesina ogólna 

5. Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym i pozostałe nie ujęte w tabeli nr 4 

6. Azot ogólny 
0,16 zł 1,08 zł 2,32 zł 3,09 zł 

7. Fosfor ogólny 

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1,2,3 i 5 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 


