
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące  

na terenie Miasta Słupska 

w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 10 czerwca 2021 roku 
 

 

 

Taryfowe grupy odbiorców usług -  zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

 

Symbol taryfowej 

grupy odbiorców 
Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

W1 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  

do celów prowadzenia gospodarstw domowych , rozliczani na 

Zestawienie cen i stawek opłat w Mieście Słupsk

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

1 W1 2,59 2,8 5,9 6,37 2,59 2,8 5,9 6,37 2,72 2,94 5,9 6,37

2 W2 2,59 2,8 3,6 3,89 2,59 2,8 3,6 3,89 2,72 2,94 3,6 3,89

3 W3 2,59 2,8 2,3 2,48 2,59 2,8 2,3 2,48 2,72 2,94 2,3 2,48

4 W4 2,61 2,82 5,9 6,37 2,61 2,82 5,9 6,37 2,76 2,98 5,9 6,37

5 W5 2,61 2,82 3,6 3,89 2,61 2,82 3,6 3,89 2,76 2,98 3,6 3,89

6 W6 2,61 2,82 4,61 4,98 2,61 2,82 4,61 4,98 2,76 2,98 4,61 4,98

7 W7 2,61 2,82 2,3 2,48 2,61 2,82 2,3 2,48 2,76 2,98 2,3 2,48

8 W8 2,61 2,82 5,9 6,37 2,61 2,82 5,9 6,37 2,76 2,98 5,9 6,37

9 W9 2,61 2,82 3,6 3,89 2,61 2,82 3,6 3,89 2,76 2,98 3,6 3,89

10 W10 2,61 2,82 4,61 4,98 2,61 2,82 4,61 4,98 2,76 2,98 4,61 4,98

11 W11 2,61 2,82 2,3 2,48 2,61 2,82 2,3 2,48 2,76 2,98 2,3 2,48

12 W12 2,59 2,8 5,9 6,37 2,59 2,8 5,9 6,37 2,72 2,94 5,9 6,37

13 W13 2,59 2,8 3,6 3,89 2,59 2,8 3,6 3,89 2,72 2,94 3,6 3,89

14 W14 2,59 2,8 4,61 4,98 2,59 2,8 4,61 4,98 2,72 2,94 4,61 4,98

15 W15 2,59 2,8 4,61 4,98 2,59 2,8 4,61 4,98 2,72 2,94 4,61 4,98

16 W16 2,59 2,8 2,3 2,48 2,59 2,8 2,3 2,48 2,72 2,94 2,3 2,48

17 W17 2,59 2,8 0 0 2,59 2,8 0 0 2,73 2,95 0 0

1 K1 4,75 5,13 6,21 6,71 4,75 5,13 6,21 6,71 5,11 5,52 6,21 6,71

2 K2 4,75 5,13 3,9 4,21 4,75 5,13 3,9 4,21 5,11 5,52 3,9 4,21

3 K3 4,75 5,13 2,3 2,48 4,75 5,13 2,3 2,48 5,11 5,52 2,3 2,48

Wysokość cen i stawek opłat

cena wody  (zł/m3)

stawka opłaty 

abonamentowej w 

zł/odbiorcę usług

taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług

Lp. 

okres od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy

okres od 13 do 24 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy

okres od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy

Odprowadzanie ścieków

Lp. 

taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług

Wysokość cen i stawek opłat
okres od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy

okres od 13 do 24 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy

okres od 25 do 36 miesiąca 

obowiązywania nowej taryfy

cena ścieków  

(zł/m3)

cena wody  (zł/m3)

stawka opłaty 

abonamentowej w 

zł/odbiorcę usług

cena wody  (zł/m3)

stawka opłaty 

abonamentowej w 

zł/odbiorcę usług

Zaopatrzenie w wodę

stawka opłaty 

abonamentowej w 

zł/odbiorcę usług

cena ścieków  

(zł/m3)

stawka opłaty 

abonamentowej w 

zł/odbiorcę usług

cena ścieków  

(zł/m3)

stawka opłaty 

abonamentowej w 

zł/odbiorcę usług



podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym 

okresie rozliczeniowym,  

W2 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

do celów prowadzenia gospodarstw domowych , rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, w jednomiesięcznym  

okresie rozliczeniowym, 

W3 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie   odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

do celów prowadzenia gospodarstw domowych , rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 

w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym,  

W4 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-

spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego odczytywanego, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym,  

W5 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego    odczytywanego, w jednomiesięcznym 

okresie rozliczeniowym,  

W6 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie  będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza dodatkowego  odczytywanego, w 

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

W7 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 

farmaceutyczno-spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza dodatkowego odczytywanego, w jednomiesięcznym 

okresie rozliczeniowym,  

W8 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji 

przemysłowej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego odczytywanego, w jednomiesięcznym  okresie 

rozliczeniowym,  



W9 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji 

przemysłowej , rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

głównego odczytywanego, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym,  

W10 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie  będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji 

przemysłowej , rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

dodatkowego odczytywanego, w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym,  

W11  

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów produkcji 

przemysłowej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza 

dodatkowego odczytywanego w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym,  

W12 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  nie będący  

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

W13 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

W14 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, 

pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani 

na podstawie wskazań  wodomierza dodatkowego, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, 

W15 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,  nie będący 

jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 

przez okres sześciu miesięcy w roku, 

 W16 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie  odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

   W17  



Odbiorcy usług pobierający wodę na cele przeciwpożarowe 

 

 

 

Użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług sformułowania oznaczają odpowiednio: 

a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym w celu zasilania fontann publicznych 

b) woda przeznaczona do celów rolniczych – woda do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i 

zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód 

c) przeciętne normy zużycia wody – przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące 

podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70), 

d) woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów 

spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, 

e) woda przeznaczona do celów produkcji przemysłowej- woda wykorzystywana w procesach 

produkcji przemysłowej 

f) woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie 

będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b) 
 

Taryfowe grupy odbiorców usług - zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Symbol taryfowej grupy 

odbiorców 
Opis taryfowej grupy odbiorców usług 

K1 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub 

wodomierza odbiorcy na ujęciu własnym , odczytywanego w 

jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

K2 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

odczytywanego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,  

K3 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego 

odczytywanego w jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym,  

 

 

 

 

 



Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

– grupa wskaźników podstawowych 

LP Wskaźnik zanieczyszczeń 

Wartość 

normatywna 

Stawka jednostkowa za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych 

netto brutto 

Mg/dm3 zł/kg zł/kg 

1 2 3 4 5 

1 
Biologiczne zapotrzebowanie 

na tlen - BZT5 
700 0,77 

0,83 

2 
Chemiczne zapotrzebowanie na 

tlen  - CHZT 
1400 0,46 

                    0,50 

3 Zawiesina ogólna 500 1,21                     1,31 

4 Azot ogólny - N 100 7,29                     7,87 

5 Fosfor ogólny - P 15 42,39                   45,78 

 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej  

– grupa pozostałych wskaźników 

 

LP Wskaźnik/substancja jednostka 
Wartość 

normatywna 

Stawka opłaty zł/kg 

netto brutto 

1 2 3 4 5 6 

6 Chlorki mg Cl/l 1500 0,0142 0,0153 

7 Suma chlorków i siarczanów 
mg 

Cl+SO4/l 
2000 0,0142 0,0153 

8 
Substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym (tłuszcze) 
mg /l 100 50 54,00 

9 Węglowodory ropopochodne mg /l 15 100 108,00 

10 
Wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne WWA 
mg C/l 0,2 100 108,00 

11 Fenole lotne (index fenolowy) mg /l 15 45,55 49,19 

12 Rtęć mg Hg/l 0,1 124,56 134,52 

13 Kadm mg Cd/l 0,4 124,56 134,52 

14 Ołów mg Pb/l 1 124,56 134,52 

15 Cynk mg Zn/l 5 124,56 134,52 

16 Miedź mg  CU/l 1 124,56 134,52 

17 Chrom ogólny mg Cr/l 1 124,56 134,52 

18 Chrom+6 mgCr+6 /l 0,2 124,56 134,52 



19 Nikiel mg Ni/l 1 124,56 134,52 

20 Kobalt mg Co/l 1 124,56 134,52 

21 Arsen mg As/l 0,5 124,56 134,52 

22 
Absorbowalne związki chloroorganiczne — 

AOX 
mg Cl/l 1 124,56 134,52 

23 Lotne związki chloroorganiczne - VOX mg Cl/l 1,5 124,56 134,52 

 

 


