
Informacja 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni 

 

o przedłużeniu czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie działania Spółki  

 
Na uzasadniony wniosek Spółki o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Spółki, Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” w Gdyni podjęło Uchwałę nr 12/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku, na mocy której przedłuża się 
o 4 miesiące tj. do dnia 30 kwietnia 2017 roku czas obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 
w Gdyni (w ramach udzielonego zezwolenia przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni) zatwierdzonej Uchwałą 
nr  20/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 3 grudnia 2015 
roku. 

TARYFA ZA USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę 
 I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku 

Tabela 1.  Ceny i opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków lub nieczystości ciekłych 
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I. USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę  

I 

1 

Zaopatrzenie ludności w 
wodę do spożycia lub na cele 
socjalno-bytowe, w tym: za 
wodę zużytą do zasilania 

publicznych zdrojów, 
fontann, do zraszania 

publicznych ulic i terenów 
zielonych oraz na cele 

przeciwpożarowe 

Cena za dostarczoną wodę m3 3,66 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę: 

a) za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej za 1 fakturę 1,09 
b) za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenie należności 

odbiorców użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych, 
z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne 
rozliczanie usług według zużycia w lokalach 

za 1 odczyt i 
rozliczenie 7,21 

c) za jednostkę rozliczenia należności odbiorców użytkujących 
lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami 
Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według 
raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę. 

za 1 
rozliczenie 3,46 

2 

Odbiorcy prowadzący 
działalność produkcyjną 
artykułów spożywczych i 

farmaceutycznych 

Cena za dostarczoną wodę m3 3,70 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę: 

a) za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej za 1 fakturę 1,09 

b) za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenie należności 
odbiorców użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych, 
z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne 
rozliczanie usług według zużycia w lokalach 

za 1 odczyt i 
rozliczenie 7,21 

c) za jednostkę rozliczenia należności odbiorców użytkujących 
lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami 
Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według 
raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę. 

za 1 
rozliczenie 3,46 

3 Pozostali odbiorcy nie 
wymienieni w poz. 1 i 2. 

Cena za dostarczoną wodę m3 3,71 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę: 

a) za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej za 1 fakturę 1,09 

b) za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenie należności 
odbiorców użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych, 
z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne 
rozliczanie usług według zużycia w lokalach 

za 1 odczyt i 
rozliczenie 7,21 

c) za jednostkę rozliczenia należności odbiorców użytkujących 
lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami 
Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według 
raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę. 

za 1 
rozliczenie 3,46 
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II. USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

II 

1 

Wprowadzający do 
kanalizacji sanitarnej ścieki 

bytowe lub mieszaninę 
ścieków bytowych ze 

ściekami przemysłowymi, 
lub ścieki przemysłowe 

(wszystkie grupy 
odbiorców) 

Cena za odbiór ścieków m3 5,02 

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę: 

a) za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej za 1 fakturę 1,09 

b) za jednostkę odczytu dodatkowego wodomierza do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej 

za 1 odczyt 3,75 

c) za jednostkę rozliczenia należności odbiorców użytkujących 
lokale w budynkach wielolokalowych, zaopatrywanych 
z własnych/ obcych źródeł wody, z których zarządcami Spółka 
zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu 
sporządzonego przez właściciela/zarządcę. 

za 1  
rozliczenie 3,46 

2 Dostawcy nieczystości 
ciekłych 

Cena za odbiór nieczystości ciekłych m3 6,71 

Stawka opłaty abonamentowej za wystawienie i wysyłkę faktury 
papierowej 

za 1 fakturę 1,09 

Tabela 2.  Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
Wskaźnik / kategoria Jednostka miary 

Dopuszczalne stężenie 
wskaźników zanieczyszczeń w 
ściekach przemysłowych 

Stawka opłaty 
netto 

1 2 3 4 5 
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Kategoria I  

ChZT mg O2/dm3 1 500,00 1,41 zł/kg 

BZT5 mg O2/dm3 750,00 3,70 zł/kg 

Zawiesiny og. mg/dm3 600,00 3,59 zł/kg 

Azot ogólny Kjeldahla mg N/dm3 110,00 20,27 zł/kg 

Azot amonowy mg N-NH4+/dm3 80,00 25,82 zł/kg 

Fosfor ogólny mg P/dm3 16,00 178,12 zł/kg 

Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 

mg/dm3 100,00 14,38 zł/kg 

Kategoria II  

Miedź mg Cu/ dm3 1,00 5,29 zł/g 

Kadm mg Cd/ dm3 0,40 128,69 zł/g 

Nikiel mg Ni/ dm3 1,00 46,48 zł/g 

Ołów mg Pb/ dm3 1,00 18,10 zł/g 

Cynk mg Zn/ dm3 5,00 0,74 zł/g 

Chrom mg Cr/ dm3 1,00 10,33 zł/g 

Rtęć mg Hg/ dm3 0,06 514,76 zł/g 

Kategoria III  

Chlorki mg Cl/ dm3 1 000,00 1,38 zł/kg 

Siarczany mg SO4/ dm3 500,00 1,92 zł/kg 

*Ceny i stawki opłat netto nie zawierają  podatku VAT. Przy sprzedaży usług doliczany jest VAT według stawki określonej w odrębnych przepisach. 
 


