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REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o. o. 

 

  

 

ul. Szkolna 16 

09-450 Wyszogród 

T +48 (0) 24 235 62 59 

wyszogrod@remondis.pl 

 

Wyszogród, dnia 17 sierpnia 2017r.  
 

 

Zestawienie taryf oraz dopłat 

do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

na okres od 1.09.2017r. do 31.08.2018r. 

 

 

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena/Stawka 

opłaty netto 

Cena/Stawka 

dopłaty netto 

Cena/Stawka 

opłaty dla 

odbiorcy 

netto 

Cena/Stawka 

opłaty dla 

odbiorcy 

brutto 

Jednostka 

miary 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

W1. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 8,81  8,81 9,51 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W2. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 5,04  5,04 5,44 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W3. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 10,08  10,08 10,89 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W4. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 6,32  6,32 6,83 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 
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W5. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 7,55  7,55 8,15 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W6. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 5,05  5,05 5,45 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W7. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 8,81  8,81 9,51 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W8. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 5,04  5,04 5,44 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W9. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 10,08  10,08 10,89 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

W10. 

cena za dostarczoną wodę 4,83 0,24 4,59 4,96 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 10,08  10,08 10,89 
zł / okres 

rozliczeniowy / 

odbiorcę 

 

 

 

 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

1. W1. 

Odbiorcy usług wodociągowych (pobierający wodę na cele socjalno - 

bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 1-miesięcznym w oparciu o 

wskazanie wodomierza głównego 

2. W2. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (pobierający wodę na 

cele socjalno - bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 1-

miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 

3. W3. 

Odbiorcy usług wodociągowych (pobierający wodę na cele socjalno - 

bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o 

wskazanie wodomierza głównego 

4. W4. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (pobierający wodę na 

cele socjalno - bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-

miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 
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5. W5. 

Odbiorcy usług wodociągowych (pobierający wodę na cele socjalno - 

bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o 

przeciętne normy zużycia wody 

6. W6. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (pobierający wodę na 

cele socjalno - bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-

miesięcznym w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 

7. W7. 

Odbiorcy usług wodociągowych (pobierający wodę na cele produkcyjne) 

rozliczani w okresie 1-miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza 

głównego 

8. W8. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (pobierający wodę na 

cele produkcyjne) rozliczani w okresie 1-miesięcznym w oparciu o 

wskazanie wodomierza głównego 

9. W9. 

Odbiorcy usług wodociągowych (pobierający wodę na cele produkcyjne) 

rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza 

głównego 

10. W10. 

Odbiorcy usług wodociągowych zaopatrywani wodą zakupioną z Gminy 

Mała Wieś (pobierający wodę na cele socjalno - bytowe w tym gosp. dom.) 

rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza 

głównego 

 

 

 

 

2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena/Stawka 

opłaty netto 

Cena/Stawka 

dopłaty netto 

Cena/Stawka 

opłaty dla 

odbiorcy 

netto 

Cena/Stawka 

opłaty dla 

odbiorcy 

brutto 

Jednostka 

miary 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

K1. 
cena za odebrane ścieki 5,35 0,35 5,00 5,40 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 5,04  5,04 5,44 
zł / okres 

rozliczeniowy 

K2. 
cena za odebrane ścieki 5,35 0,35 5,00 5,40 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 6,32  6,32 6,83 
zł / okres 

rozliczeniowy 

K3. 
cena za odebrane ścieki 5,35 0,35 5,00 5,40 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 7,55  7,55 8,15 
zł / okres 

rozliczeniowy 
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K4. 
cena za odebrane ścieki 5,35 0,35 5,00 5,40 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 5,05  5,05 5,45 
zł / okres 

rozliczeniowy 

K5. 
cena za odebrane ścieki 5,35 0,35 5,00 5,40 zł / m3 

stawka opłaty abonamentowej 5,04  5,04 5,44 
zł / okres 

rozliczeniowy 

 

 

 

 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

1. K1. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (odprowadzający ścieki 

bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 1-miesięcznym w oparciu o 

wskazanie wodomierza głównego 

2. K2. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (odprowadzający ścieki 

bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o 

wskazanie wodomierza głównego 

3. K3. 

Odbiorcy usług kanalizacyjnych (odprowadzający ścieki bytowe w tym 

gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o przeciętne 

normy zużycia wody 

4. K4. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (odprowadzający ścieki 

bytowe w tym gosp. dom.) rozliczani w okresie 2-miesięcznym w oparciu o 

przeciętne normy zużycia wody 

5. K5. 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych (odprowadzający ścieki 

przemysłowe) rozliczani w okresie 1-miesięcznym w oparciu o wskazanie 

wodomierza głównego 

 

3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł (netto) 

1. 2. 3. 

1. stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 112,00 

2. stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 86,00 
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4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Jednostkowa stawka opłaty 

(zł/1m3) netto 

1. 2. 3. 4. 

1. Temperatura 

 
Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - za 

każdy stopień przekroczenia 
0,66zł 

 
Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - za 

każdy stopień przekroczenia 
1,32zł 

2. Odczyn pH 

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 
1,32zł 

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 
3,30zł 

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 
6,58zł 

 
Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 

dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 
12,76zł 

3. CHZT g O2/m3         9,45 zł  

4. BZT5 g O2/m3`        6,42 zł  

5. Zawiesina ogólna g/m3        5,23 zł  

6. Azot ogólny g N/m3        6,24 zł  

7. Azot amonowy g NNH4/m3       51,97 zł  

8. Fosfor ogólny g P/m3     129,94 zł  

9. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym g/m3     909,99 zł  

Obowiązujący podatek VAT – 8% 

 

Zarząd Spółki 

REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o. o. 

 

 

 

Krzysztof Cybulski 

 


