
 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą                

w Wołominie,  ul. Graniczna 1, informuje mieszkańców Miasta i Gminy Wołomin, 

że w związku z wejściem w życie z dniem 12.12.2017 r. ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, która w art. 

9 ust. 1 stanowi, że taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji zachowują moc przez okres 180 dni 

od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, od dnia 01.01.2018 roku do dnia 10.06.2018 roku na obszarze 

Miasta i Gminy Wołomin obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków (w złotych, ceny netto): 
 

 

 

 

 

WODA 1.01.2018 – 10.06.2018 

1. cena – pierwsza grupa odbiorców – gospodarstwa domowe: 3,40 zł/m³ 

2. cena – druga grupa odbiorców – pozostali: 3,69 zł/m³ 

3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę: 

a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego (za utrzymanie w 

gotowości do świadczenia urządzeń wodociągowych, za jednostkę usługi odczytu wodomierza, za 

rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody): 

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym (za jednostkę usługi odczytu 

wodomierza, za rozliczenie należności za ilość dostarczanej wody): 

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

(za utrzymanie w gotowości do świadczenia urządzeń wodociągowych, za rozliczenie należności za 

ilość dostarczonej wody) 

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej (za jednostkę usługi odczytu wodomierza, za rozliczenie należności za ilość 

dostarczanej wody): 

 

6,86 zł/odb./m-c 

 

 

3,78 zł/odb./m-c 

 

       5,31 zł/odb./m-c 

 

 

3,78 zł/odb./m-c 

ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE 1.01.2018 – 10.06.2018 

1. cena – pierwsza grupa odbiorców – ścieki komunalne: 8,00 zł/m³ 

2. cena – druga grupa odbiorców – ścieki przemysłowe: 10,26 zł/m³ 

3. opłata abonamentowa na jednego odbiorcę: 

a) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego (za utrzymanie w 

gotowości do świadczenia urządzeń kanalizacyjnych, za rozliczenie należności za ilość 

odprowadzonych ścieków) 

b) dla odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym (za rozliczenie należności za 

ilość odprowadzonych ścieków) 

c) dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

(za utrzymanie w gotowości do świadczenia urządzeń kanalizacyjnych, za rozliczenie należności za 

ilość odprowadzonych ścieków) 

d) dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego (za utrzymanie w 

gotowości do świadczenia urządzeń kanalizacyjnych, za jednostkę usługi odczytu urządzenia 

pomiarowego, za rozliczenie należności za ilość odprowadzonych ścieków) 

 

5,31 zł/odb./m-c 

 

 

2,23 zł/odb./m-c 

 

5,31 zł/odb./m-c 

 

 

6,86 zł/odb./m-c 

OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW 1.01.2018 – 10.06.2018 

1. stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych: 

a) dla I kategorii ścieków: 

 

b) dla II kategorii ścieków: 

 

c) dla III kategorii ścieków: 

 

150 % ceny za 1 m³ 

ścieków przemysłowych 

200 % ceny za 1 m³ 

ścieków przemysłowych 

250 % ceny za 1 m³ 

ścieków przemysłowych 

 

 


