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Taryfy obowiązujące w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. 
OGŁOSZENIE 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) informuje, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                    
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sława, które obowiązują w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 

I. Wyszczególnienie cen za zaopatrzenie w wodę 

 Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen Cena (zł) netto Cena (zł) brutto 

1 
Grupa 1 

Odbiorcy wody zasilani  z wodociągu miejskiego oraz  
z wodociągów wiejskich z pominięciem Zakładów przemysłowych 

Cena wody (zł/m3) 4,45 4,81 

2 
Grupa 2 

Zakłady przemysłowe 
Cena wody (zł/m3) 4,46 4,82 

                opłata abonamentowa za zaopatrzenie w wodę: 

Nr 
Grupy 

Taryfowa grupa odbiorców usług ze względu na 
pobór wody w skali roku Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Wysokość 

abonamentu netto [zł] 
Wysokość abonamentu 

brutto [zł] 

G1 

Qw ≤ 100 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 2,82 3,05 

G2 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 2,52 2,72 

G3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt + podlicznik) 2,82 3,05 

G4 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 3,54 3,82 

G5 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 4,14 4,47 

G6 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda) 11,58 12,51 

G7 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + ścieki) 6,54 7,06 

G8 

100 < Qw ≤ 200 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 7,32 7,91 

G9 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 7,02 7,58 

G10 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt + podlicznik) 7,32 7,91 

G11 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 8,04 8,68 

G12 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 8,64 9,33 

G13 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda) 16,08 17,37 

G14 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + ścieki) 11,04 11,92 

G15 

200 < Qw ≤ 300 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 13,32 14,39 

G16 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 13,02 14,06 

G17 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt + podlicznik) 13,32 14,39 

G18 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 14,04 15,16 

G19 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 14,64 15,81 

G20 

300 < Qw ≤ 400 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 19,32 20,87 

G21 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 20,04 21,64 

G22 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 20,64 22,29 

G23 

400 < Qw ≤ 500 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 25,32 27,35 

G24 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 26,04 28,12 

G25 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 26,64 28,77 

G26 

500 < Qw ≤ 750 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 31,32 33,83 

G27 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 31,56 34,08 

G28 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 32,64 35,25 

G29 

750 < Qw ≤ 1000 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 46,32 50,03 

G30 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 46,56 50,28 

G31 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 47,64 51,45 

G32 

1000 < Qw ≤ 1250 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 61,32 66,23 

G33 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 61,56 66,48 

G34 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 62,64 67,65 
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G35 

1250 < Qw ≤ 1500 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 76,32 82,43 

G36 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 76,56 82,68 

G37 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 77,64 83,85 

G38 1500 < Qw ≤ 1750 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 92,64 100,05 

G39 

1750 < Qw ≤ 2000 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 106,32 114,83 

G40 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt) 106,56 115,08 

G41 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 107,64 116,25 

G42 2000 < Qw ≤ 2500 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 122,64 132,45 

G43 2500 < Qw ≤ 3000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 152,64 164,85 

G44 3000 < Qw ≤ 4000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 182,64 197,25 

G45 
4000 < Qw ≤ 5000 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 241,32 260,63 

G46 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 242,64 262,05 

G47 5000 < Qw ≤ 7500 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 302,64 326,85 

G48 7500 < Qw ≤ 10000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 451,32 487,43 

G49 10000 < Qw ≤ 25000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda) 602,64 650,85 

G50 750 < Qw ≤ 1000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 54,59 58,96 

G51 1000 < Qw ≤ 1250 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 69,59 75,16 

G52 4000 < Qw ≤ 5000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 249,59 269,56 

G53 10000 < Qw ≤ 25000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 609,59 658,36 

G54 Qw > 25000  m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 1 509,59 1630,36 

*    Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie oraz przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 

**  art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zborowym odprowadzaniu ścieków,  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70). 

 Wyszczególnienie cen za odprowadzanie ścieków 

 Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen Cena (zł) nettoCena (zł) brutto 

1 
Grupa 1 

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do kanalizacji, które we własnym zakresie eksploatują przepływowy osadnik ścieków
Cena ścieków (zł/m3) 5,21 5,63 

6 
Grupa 6 

Pozostali dostawcy ścieków – zakłady przemysłowe, i pozostali wytwórcy ścieków przemysłowych 
Cena ścieków (zł/m3) 7,51 8,11 

 Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków: 

Nr 
Grupy 

Taryfowa grupa odbiorców usług ze względu na 
odprowadzanie ścieków w skali roku 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Wysokość 
abonamentu netto [zł] 

Wysokość abonamentu 
brutto [zł] 

G1 

Qś  < 100 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 3,52 3,80 

G2 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 3,22 3,48 

G3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt + podlicznik) 3,52 3,80 

G4 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 4,84 5,23 

G5 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (ścieki) 12,28 13,26 

G6 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + 
ścieki) 7,24 7,82 

G7 

 

100 < Qś ≤ 200 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 5,72 6,18 

G8 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 5,42 5,85 

G9 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt + podlicznik) 5,74 6,20 

G10 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 7,04 7,60 

G11 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (ścieki) 14,48 15,64 

G12 Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + 
ścieki) 9,44 10,20 

G13 

od 200 < Qś ≤ 300 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 10,12 10,93 

G14 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 9,82 10,61 

G15 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 11,44 12,36 

G16 od 300 < Qś ≤ 400 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 14,52 15,68 
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G17 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny 
odczyt) 14,22 15,36 

G18 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 15,84 17,11 

G19 
od 400 < Qś ≤ 500 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 18,92 20,43 

G20 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 20,24 21,86 

G21 
od 500 < Qś ≤ 750 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 23,32 25,19 

G22 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 24,64 26,61 

G23 
od 750 < Qś ≤ 1000 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 34,32 37,07 

G24 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 35,64 38,49 

G25 
od 1000 < Qś ≤ 1250 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 45,32 48,95 

G26 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 46,64 50,37 

G27 
od 1250 < Qś ≤ 1500 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 56,32 60,83 

G28 Gospodarstwa domowe*, pozostali (ścieki) 57,64 62,25 

G29 od 1500 < Qś ≤ 1750 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 67,32 72,71 

G30 od 1750 < Qś ≤ 2000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 78,32 84,59 

G31 od 2000 < Qś ≤ 2500 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 89,32 96,47 

G32 od 2500 < Qś ≤ 3000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 111,32 120,23 

G33 od 3000 < Qś ≤ 4000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 133,32 143,99 

G34 od 4000 < Qś ≤ 5000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 177,32 191,51 

G35 Od 5000 < Qś ≤ 7500 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 221,32 239,03 

G36 od 7500 < Qś ≤ 10000 m3 Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 331,32 357,83 

G37 
od 10000 < Qś ≤ 25000 m3 

Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki) 441,32 476,63 

G38 Zakłady przemysłowe (ścieki) 448,46 484,34 

G39 od 25000 < Qś ≤ 50000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 1 109,59 1 198,36 

G40 od 50000 < Qś ≤ 75000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 2 209,59 2 386,36 

G41 od 75000  < Qś ≤ 100000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 3 309,59 3 574,36 

G42 od 100000  < Qś ≤ 125000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 4 009,59 4 330,36 

G43 od 125000 m3 < Qś ≤ 150000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 5 509,59 5 950,36 

G44 Qś > 150000 m3 Zakłady przemysłowe (woda + ścieki) 6 609,59 7 138,36 

*    Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie oraz przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,                                                                                                           
**  art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zborowym odprowadzaniu ścieków,  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70). 

II. Obciążenie określoną stawką opłaty abonamentowej ustala się: 

a. na podstawie ilości wody i odprowadzonych ścieków od Odbiorcy w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. albo w okresie obowiązywania umowy 

przeliczając te wielkości odpowiednio  na 12 miesięcy, gdy okres obowiązywania umowy jest krótszy niż okres obowiązywania taryfy; 

b. do końca okresu taryfowego, dla nowych Odbiorców (gospodarstwa domowe),  w wysokości minimalnej stawki opłaty abonamentowej;    

c. do końca okresu taryfowego, dla nowych Odbiorców (pozostali Odbiorcy nie wskazani w lit. b), wg zużycia wody lub ilości odprowadzonych ścieków w pierwszym 

pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po zawarciu umowy w przeliczeniu tego zużycia na 12 miesięcy. 

III. Opłata za opracowanie dokumentacji przyłączeniowej do sieci, oraz odbiór techniczny wybudowanego przyłącza: 

a) wodociągowego – 105,78 zł. netto; 130,11 zł z VAT 

b) kanalizacyjnego – 92,81 zł. netto; 114,16 zł z VAT 

c) wodociągowo – kanalizacyjnego – 198,59 zł. netto; 244,27 zł z VAT. 

IV. Opłata za dodatkowe oczyszczanie ścieków o podwyższonych parametrach przekraczających warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń  kanalizacyjnych : 

    - zakres   I – stawka opłaty za 1m3  – 2,02  zł.  netto; 2,18 zł z VAT 

    - zakres  II – stawka opłaty za 1m3  – 5,33  zł.  netto; 5,76 zł z VAT 

    - zakres III – stawka opłaty za 1 m3 – 11,85  zł.  netto; 12,80 z VAT 

 - zakres IV – stawka opłaty za 1 m3 – 20,42  zł.  netto; 22,05 zł z VAT 

Jakość ścieków dla poszczególnych zakresów i zasady naliczania określa załącznik nr 1. 

V. Opłata za przekroczenie ilości zrzucanych ścieków w skali roku (określonej w umowie), w wysokości jako iloczyn ilości ścieków przekraczających ilość 

roczną określoną w umowie i stawki I zakresu opłaty dodatkowej(określonej w ust. V). 

VI. Opłata miesięczna za utrzymanie gotowości jednego urządzenia przeciwpożarowego  (hydrantu) wynosi 1,70 zł netto. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Wysokość stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

Lp. Rodzaj substancji 

Zakres I Zakres II Zakres III Zakres IV 

Zakres 
wskaźników 

zanieczy-szczeń 
i ich 

dopuszczalne 
wartości 

Stawka opłaty 
zł/m3 netto 

Zakres 
wskaźników 

zanieczy- 

szczeń i ich 
dopuszczalne 

wartości 

Stawka 
opłaty zł/m3 

netto 

Zakres 
wskaźników 

zanieczy- 

szczeń i ich 
dopuszczalne 

wartości 

Stawka opłaty 
zł/m3 netto 

Zakres 
wskaźników 

zanieczy- 

szczeń i ich 
dopuszczalne 

wartości 

Stawka 
opłaty zł/m3 

netto 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Stężenie 

BZT5 mgO2/l 
551-900 2,02 901-1200 5,33 1201-2000 11,85 > 2001 20,42 

2. 
Stężenie 

ChZTCr mgO2/l 
1001-1200 2,02 1201-1800 5,33 1801-2405 11,85 > 2406 20,42 

3. 
Stężenie 

zawiesiny og mg/l 
471-1000 2,02 1001-2000 5,33 2001-2800 11,85 > 2801 20,42 

4. 
Stężenie 

azot og. mgN/l 
81-100 2,02 101-240 5,33 241-300 11,85 > 301 20,42 

5. 
Stężenie  

fosfor og. mgP/l 
15,1-20 2,02 20,1-30 5,33 30,1 -40,0 11,85 > 40,1 20,42 

 

1. Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych jest doliczana do aktualnie obowiązującej 
stawki opłat za odprowadzanie ścieków za 1m3 zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Sławie.   

2. Do stawek opłat dodatkowych określonych w kolumnie 3, 5, 7 i 9 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
3. Wysokość stawek opłaty będzie naliczana zgodnie z zakresem ustalonym w powyższej tabeli za przekroczenie któregokolwiek ze stężeń. W przypadku 

przekroczenia kilku parametrów wysokość stawki opłaty będzie ustalana na podstawie najwyższego przekroczenia. 
4. Stawki opłat będą naliczane od dnia poboru prób, w którym stwierdzono przekroczenie do przeprowadzenia próby kontrolnej, która potwierdzi spełnienie warunków 

wprowadzania ścieków zgodnie z umową. Próba kontrolna odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu przez Odbiorcę usług gotowości do jej przeprowadzenia. Po 
zgłoszeniu gotowości do przeprowadzenia kontroli, ZWiK Sława Sp. z o.o. w wyznaczonym przez siebie terminie z wyprzedzeniem co najmniej 30 minutowym 
zawiadamia Odbiorcę usług o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie nastąpić może w formie pisemnej, w formie fax-u lub informacji telefonicznej. W 
zawiadomieniu podaje się miejsce i termin rozpoczęcia kontroli. 

5. W przypadku przekroczenia pozostałych parametrów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wysokość stawek opłaty za przekroczenie 
ustala się na podstawie kolumny 9. 

6. Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dozwolonej temperatury ustala się wg następujących stawek: 
a) opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wartość dozwoloną o 5°C ustala się na podstawie kolumny 7, 
b) opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wartość dozwoloną o 5,1°C ustala się na podstawie kolumny 9. 

7. Wysokość dodatkowej opłaty za przekroczenie dozwolonej wartości pH ustala się wg następujących stawek: 
a) opłata dodatkowa za ścieki, których wartość pH jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o mniej niż 1,0 pH ustala się na podstawie 

kolumny 7, 
b) opłata dodatkowa za ścieki, których wartość pH jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o 1,1 pH i więcej ustala się na podstawie 

kolumny 9. 
8. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych dobowych ilości ścieków zrzucanych do kanalizacji ZWiK Sława Sp. z o.o., określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym, Odbiorca usług zapłaci opłatę dodatkową na koniec miesiąca, której wysokość ustalona będzie jako iloczyn: ilości ścieków (przekraczająca ilość 
określoną w pozwoleniu wodnoprawnym) i wysokości stawki opłaty za przekroczenie ustalanej na podstawie kolumny 3. 


