
Załącznik 
do Uchwały Nr XXXV/319/2017
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TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
na okres od 01.05.2017 r do 30.04.2018 r.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Jednostka 
Opłata
 netto

Opłata
 brutto przy 

stawce VAT 8%

0 1 2 3 4

I. OPŁATY ABONAMENTOWE

dla odbiorców rozliczanych:

1 ryczałtowo co 2 miesiące zł/miesiąc 8,07 8,72

2 ryczałtowo co 1 miesiąc zł/miesiąc 16,14 17,43

3 z wodomierza  z ujęcia własnego co 2 miesiące zł/miesiąc 9,97 10,77

4 z wodomierza  z ujęcia własnego co 1 miesiąc zł/miesiąc 19,94 21,54

5 z wodomierza głównego co 2 miesiące zł/miesiąc 9,97 10,77

6 z wodomierza głównego co 1 miesiąc zł/miesiąc 19,94 21,54

7 z wodomierza lokalowego co 2 miesiące zł/miesiąc 9,97 10,77

8 z wodomierza lokalowego co 1 miesiąc zł/miesiąc 19,94 21,54

9 z każdego innego sublicznika co 2 miesiące zł/miesiąc 9,97 10,77

10 z każdego innego sublicznika co 1 miesiąc zł/miesiąc 19,94 21,54

11 z przepływomierza co 1 miesiąc zł/miesiąc 19,94 21,54

II. OPŁATY  ZA  WODĘ

1 Grupa 1a - gospodarstwa domowe zł/ m3 5,58 6,03

2 Grupa 1b - podmioty prowadzące działalność zakwalifikowaną wg PKD z 2007 r. 
do sekcji O, P, Q oraz do działu 94 w sekcji S

zł/ m3 5,58 6,03

3 Grupa 1c - gmina -zużycie na cele p.poż.i do publicznych fontann i zdrojów zł/ m3 5,58 6,03

4 Grupa 2 - odbiorcy wody zużywanej w przemyśle spożywczym zł/ m3 5,73 6,19

5 Grupa 3 - pozostali odbiorcy wody zł/ m3 5,81 6,27

6 Grupa 4a - woda na ujęciu na cele socj.-byt. zł/m3 2,91 3,14

7 Grupa 4b - woda na ujęciu na pozostałe cele zł/m3 3,14 3,39

III. OPŁATY ZA ŚCIEKI

1 Grupa A1 - gospodarstwa domowe zł/m3 7,44 8,04

2 Grupa A2 - podmioty prowadzące działalność zakwalifikowaną wg PKD z 2007 r.
do sekcji O, P, Q oraz do działu 94 w sekcji S*

zł/m3 7,44 8,04

3 Grupa B - dostawcy ścieków bytowych  i komunalnych niewymienieni w grupie A zł/ m3 7,44 8,04

4
Grupa C - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych 
wytwarzający ścieki o podwyższonym ładunku,zawierające do 3 mg chromu / litr, 
wymagające zastosowania dodatkowych procesów podczyszczających

zł/ m3 20,50 22,14

5 Grupa D - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych 
wytwarzający ścieki o podwyższonym ładunku, wymagające zastosowania 
dodatkowych procesów podczyszczających, nie zawierające chromu.

zł/m3 10,60 11,45

6 Grupa E - dostawcy ścieków o znacząco obniżonym ładunku zł/ m3 5,59 6,04

Do wartości sprzedaży netto dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8%)
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Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
do miejskich urządzeń kanalizacyjnych w Nowym Targu

Lp. Nazwa wskaźnika
Jednostkowa stawka

netto opłaty
dodatkowej

STAN ŚCIEKÓW zł/m3

1. Temperatura
t1
t2

0,65
1,31

2. Odczyn pH

pH1
pH2
pH3
pH4

1,31
3,27
6,52
12,65

GRUPA I zł/kg substancji
3. Zawiesiny ogólne 4,83
4. ChZT 15,67
5. BZT5 26,08
6. Azot ogólny 26,08
7. Azot amonowy 26,08
8. Azot azotynowy 26,08
9. Fosfor ogólny 26,08
10. Chlorki 4,83
11. Siarczany 4,83

GRUPA II zł/kg substancji
12. Chrom ogólny 684,86
13. Chrom +6 855,73
14. Cynk 684,86
15. Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 456,54
16. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 456,54

17.
Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowo czynne 
anionowe)

456,54

18.
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne 
niejonowe)

456,54

19. Trichloroetylen(TRI) 1 141,39
20. Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1 141,39
21. Siarczki 855,73
22. Fenole lotne (indeks fenolowy) 456,54
23. Cyjanki związane 684,66

Do wartości opłaty wyliczonej na podstawie jednostkowych stawek opłat netto dolicza się podatek VAT wg stawki
obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8%).

 Objaśnienia symboli:
t1 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5oC – za każdy stopień przekroczenia,
t2 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5oC i więcej – za każdy stopień przekroczenia,
pH1 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki , których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH,
pH2 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki , których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH,
pH3 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki , których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o  więcej niż 1,5 pH do

2,5 pH,
pH4 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki , których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH
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