
Zarząd Spółki 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku 

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 
 

uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.150.2018.EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie zatwierdziło Taryfy: 

-  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik 

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubrza (m. Prężynka)  

na okres 3 lat.  

Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

 w dniu 28.05.2018 r. i obowiązują od dnia 05.06.2018 r. 

 

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto): 

Za wodę pobraną z urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia: 

Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa w okresie 

od 1 do 12 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 25 do 36 

miesiąca 

I  grupa 

1. wszyscy odbiorcy usług: 

2. stała opłata abonamentowa: 

 

3,66 zł/m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

 

3,99 zł/m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

 

4,13 zł/m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

 

4,26 zł/m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

II  grupa 

1. wszyscy odbiorcy usług: 

2. stała opłata abonamentowa: 

3,66 zł//m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

 

3,99 zł//m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

 

4,13 zł/m/m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

 

4,26 zł/m/m3 

7,70 zł/ odb./m-c 

Za ścieki wprowadzone do 

urządzeń zbiorowego 

odprowadzania: 

Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa w okresie 

od 1 do 12 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 25 do 36 

miesiąca 

wszyscy odbiorcy usług: 

stała opłata abonamentowa: 

6,00 zł/m3 

4,40 zł//m3 

6,57 zł/m3 

4,40 zł/ m3 

6,97 zł/m3 

4,40 zł/ /m3 

7,38 zł/m3 

4,40 zł/ m3 

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 

pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.  

 

 

 

 



Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wynoszą dla parametrów określonych w Tabeli A zawarto w Tabelach B,C  : 

  

 A.  Parametry jakości i stanu ścieków – dopuszczalne stężenia   

L.p.  Wskaźniki Jedn. miary Stężenie 
dopuszczalne 

1 2                    3                 4 

1 BZT5 g O2 / m3 500 

2 CHZT cr g O2 / m3 900 

3 Zawiesina ogólna g  / m3 500 

4 Azot amonowy g N-NH4 / m3 200 

5 Fosfor ogólny g P / m3 9,0 

6 Siarczany g SO4
2- / m3 500 

7 Siarczki g S2-  / m3 1,000 

8 Substancje ropopochodne g  / m3 15 

9 Odczyn pH - 6,5 – 9,5 

10 Miedź g Cu / m3 1,0 

11 Rtęć g Hg / m3 0,06 

12 Chrom g Cr / m3 0,2 

13 Kadm g Cd / m3 0,4 

14 Ołów g Pb / m3 1,0 

15 Cynk g Zn / m3 5,0 

16 Arsen g As / m3 0,5 

17 Nikiel g Ni / m3 1,0 

18 Wanad g V / m3 2,0 

19 Srebro g Ag / m3 0,5 

20 Temperatura 0C 35 

 

 

 

 



B. Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik 

L.p.  Wskaźniki 
Jedn. 

miary 

Stawki opłat  za  ładunek 

zanieczyszczeń 

w złotych netto 

1 2 3 4 

1 BZT5  zł/kg  3,30 

2 CHZT cr  zł/kg  1,80 

3 Zawiesina ogólna  zł/kg  0,50 

4 Azot amonowy  zł/kg  12,30 

5 Fosfor ogólny  zł/kg  10,60 

6 Siarczany  zł/kg  0,40 

7 Siarczki  zł/kg  5,90 

8 
Substancje 

ropopochodne 
 zł/kg  42,80 

9 

Rtęć, kadm, cynk, miedź, 

nikiel, chrom, ołów,  arsen, 

wanad i srebro 
 zł/kg  130,00 

 

 C. Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków 

 

L.p. 

   

                 Wielkość przekroczenia 

  

Jednostka 

    miary 

         

Stawka  opłaty 

w złotych netto 

  1                                    2     3 4 

1 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH 
m3 1,40 

2 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o  0.5 do 1.5  pH 
m3 3,20 

3 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o  1.5 do 2.5  pH 
m3 6,50 

4 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o  2.5 i więcej pH 
m3 12,20 

5 
temperatura przekracza wielkość dozwoloną              

o mniej niż 5o C 
m3 0,60 

6 
temperatura przekracza wielkość dozwoloną o  5o C 

i więcej 
m3 1,30 

 


