
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, 
że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RET.070.1.074.2.2018, ceny oraz wysokość stawek 
opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 
gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco:   

Tabela 1. Zestawienie cen i stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę w okresie nowych 
taryf. 

a) W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 
(tj. od 30-05-2018 r. do 29-05-2019 r.)

Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto	 oraz	 brutto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	z	aktualnymi	 przepisami,	 obowiązującymi	 od	 1	 stycznia	 2011	 roku,	 sprzedaż	 wody	 i	 odbiór	ścieków	objęte	są	stawką	8%.	
Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto VAT Cena 

brutto taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 
0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,21 8% 3,47 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,26 8% 1,36 
II Grupa 2 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,21 8% 3,47 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,26 8% 1,36 

b) W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 
(tj. od 30-05-2019 r. do 29-05-2020 r.)

Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto	 oraz	 brutto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	z aktualnymi	 przepisami,	 obowiązującymi	 od	 1	 stycznia	 2011	 roku,	 sprzedaż	 wody	 i	 odbiór	ścieków	objęte	są	stawką	8%.
Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto VAT Cena 

brutto taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 
0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,21 8% 3,47 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,32 8% 1,43 
II Grupa 2 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,21 8% 3,47 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,32 8% 1,43 



c) W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 
(tj. od 30-05-2020 r. do 29-05-2021 r.)

Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto	 oraz	 brutto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	z	aktualnymi	 przepisami,	 obowiązującymi	 od	 1	 stycznia	 2011	 roku,	 sprzedaż	 wody	 i	 odbiór	ścieków	objęte	są	stawką	8%.	
Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto VAT Cena 

brutto taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 
0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,24 8% 3,50 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,33 8% 1,44 
II Grupa 2 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,24 8% 3,50 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,33 8% 1,44 

Tabela 2. Zestawienie cen i stawek opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków w okresie 
nowych taryf. 

a) W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
           (tj. od 30-05-2018 r. do 29-05-2019 r.)
Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto	 oraz	 brutto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	z	aktualnymi	 przepisami,	 obowiązującymi	 od	 1	 stycznia	 2011	 roku,	 sprzedaż	 wody	 i	 odbiór	ścieków	objęte	są	stawką	8%

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto VAT Cena 

brutto taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 
0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,25 8% 8,91 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 3,04 8% 3,28 
II Grupa 2 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,25 8% 8,91 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 3,04 8% 3,28 

b) W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
(tj. od 30-05-2019 r. do 29-05-2020 r.)

Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto	 oraz	 brutto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	z	aktualnymi	 przepisami,	 obowiązującymi	 od	 1	 stycznia	 2011	 roku,	 sprzedaż	 wody	 i	 odbiór	ścieków	objęte	są	stawką	8%
Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto VAT Cena 

brutto taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 
0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,25 8% 8,91 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 3,00 8% 3,24 
II Grupa 2 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,25 8% 8,91 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 3,00 8% 3,24 



c) W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
(tj. od 30-05-2020 r. do 29-05-2021 r.)

Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto	 oraz	 brutto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	z	aktualnymi	 przepisami,	 obowiązującymi	 od	 1	 stycznia	 2011	 roku,	 sprzedaż	 wody	 i	 odbiór	ścieków	objęte	są	stawką	8%	
Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto VAT Cena 

brutto taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 
0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,28 8% 8,94 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 2,86 8% 3,09 
II Grupa 2 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 8,28 8% 8,94 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 2,86 8% 3,09 

Wyjaśnienia dotyczące taryfowych grup odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zdefiniowano dwie grupy taryfowe odbiorców usług: 

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej 

Grupa 2

Podmioty gospodarcze 

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach 
gospodarstw domowych, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, 
wojsko i inni).  
Grupa 2 – Podmioty gospodarcze
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, 
składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest 
wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub 
technologicznych oraz dla odbiorców prowadzących działalności gospodarcze nie związanej 
z działalnością produkcyjną, handlową, składową transportową lub usługową oraz pozostałych klientów 
niewymienionych w grupie 1 



W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zdefiniowano dwie grupy taryfowe odbiorców usług: 

Grupa 1 

Gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej odprowadzające ścieki nie przekraczające 
maksymalnych dopuszczalnych wartości określonych w Tabeli 3  

Grupa 2 

Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki nie przekraczające maksymalnych dopuszczalnych 
wartości określonych w Tabeli 3    

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców wytwarzających ścieki w ramach gospodarstw domowych, 
jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni) 
wytwarzających ścieki tzw. ścieki socjalno-bytowe nie przekraczające maksymalnych dopuszczalnych 
wartości określonych w Tabeli 3 
Grupa 2 – Podmioty gospodarcze
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców wytwarzających ścieki, prowadzących działalność 
przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, jak również odbiorców prowadzących 
działalności gospodarcze nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową transportową 
lub usługową oraz pozostałych klientów niewymienionych w grupie 1 nie przekraczających 
maksymalnych dopuszczalnych wartości określonych w Tabeli 3  



Tabela 3. Zestawienie cen i stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków  
do miejskich urządzeń kanalizacyjnych przez grupę 1 i grupę 2 taryfowych odbiorców usług. 

Uwaga:	 poniższe	 ceny	 są	 cenami	 netto.	 Podatek	 VAT	 naliczany	 jest	 zgodnie	 z	 aktualnymi	przepisami,	obowiązującymi	od	1	stycznia	2011	roku.	(VAT	8%)		
Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń jednostka Wartość 

dopuszczalna
Cena netto za 
przekroczenie

1 Temperatura - opłata za przekroczenia każdego 1 0C w m3 0C 35 1,00 zł/m3

2 Odczyn - opłata za przekroczenia 1 pH w m3 pH 6,5-9,0 5,00 zł/m3

3 ChZT - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgO2/dm3 900 7,50 zł/kg 
4 BZT5 - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgO2/dm3 490 13,78 zł/kg 
5 Zawiesina ogólna - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mg/dm3 460 14,67 zł/kg 
6 Azot amonowy - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgNNH4/dm3 60 112,50 zł/kg 
7 Azot ogólny - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgNog/dm3 80 84,38 zł/kg 
8 Fosfor ogólny - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgP/dm3 20 337,50 zł/kg 

9 Substancje powierzchniowo czynne - opłata za 
przekroczenia 1 kg w m3

niejonowe mg/dm3  20 15,00 zł/kg 
anionowe mg/dm3 15 15,00 zł/kg 

10 Węglowodory ropopochodne - opłata za przekroczenia 1 kg  w m3 mg/dm3  15  450,00 zł/kg 

11 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym - opłata za 
przekroczenia 1 kg w m3 mg/dm3  100 67,50 zł/kg 

12 Chlorki - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgCl/dm3  1 000 6,75 zł/kg 
13 Siarczany - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgSO4/dm3  500 13,50 zł/kg 
14 Fenole lotne - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mg/dm3  15 5,00 zł/kg 
15 Fluorki - opłata za przekroczenia 1 kg w m3 mgF/dm3 20 60,00zł/kg 
16 

Metale ciężkie opłata za 
1g przekroczenia w m3

Żelazo ogólne mgFe/dm3  10 

5,10zł/g 

17 Arsen mgAs/dm3 0,5 
18 Bar mgBa/dm3 5,0 
19 Rtęć mgHg/dm3  0,06 
20 Miedź mgCu/dm3  1,0 
21 Ołów mgPb/dm3  1,0 
22 Kobalt mgCo/dm3 1,0 
23 Chrom ogólny mgCr/dm3  1,0 
24 Nikiel mgNi/dm3  1,0 
25 Kadm mgCd/dm3  0,4 
26 Cynk mgZn/dm3  5,0 



Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przez wszystkich taryfowych 
odbiorców usług. 

Tabela 4. Zestawienie dotyczące naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania          
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przez grupę 1 i grupę 2 taryfowych odbiorców usług. 

Lp. Opis 

1 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. (Dz.U 2016 poz. 1757), wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. 
ładunkiem tych zanieczyszczeń 

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

3 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych za wskaźniki 
(poz. 3-15 z Tabeli 3) oblicza się za przekroczenie każdego kg ładunku w ściekach 

4 
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe 
wskaźniki (poz. 16-26 z Tabeli 3) 
oblicza się za przekroczenie każdego g ładunku w ściekach 

5 
Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych oblicza się, jako sumę opłaty za przekroczenie warunków  
dla temperatury, pH, metali ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry 
obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa 

6 
Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy 
fizyko-chemicznej ścieków 


