
TARTFA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE DZIAŁANIA 
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

W KONINIE 
 

na okres:  1 maja 2017 r.  -  30 kwietnia 2018 r. 

 

Wysoko ść cen i opłat za dostarczon ą wodę 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
cena/stawka 

w zł Jednostka miary 
netto z  VAT 

                                              2- miesięczny okres rozliczeniowy 
    

  

W1 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza 
 Ø15 ÷ Ø20 

cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 9,00 9,72 zł / odbiorca / 2 mc 

W2 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza 
 Ø25 ÷ Ø40 

cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 18,00 19,44 zł / odbiorca / 2 mc 

W3 Odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza  
Ø50 i wi ęcej  

cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 28,00 30,24 zł / odbiorca / 2 mc 

W 4 Odbiorcy rozliczani według podlicznika służącego 
opomiarowaniu wody bezpowrotnie zuzytej 

cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 8,00 8,64 zł / odbiorca / 2 mc 

W 5 Odbiorcy rozliczani według podlicznika                         
w budynkach wielolokalowych 

cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 8,00 8,64 zł / odbiorca / 2 mc 

W 6 Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody 

cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 8,00 8,64 zł / odbiorca / 2 mc 

 Woda pobierana na cele p/poż cena 1m³ dostarczonej wody 2,79 3,01 zł / m³ 

Wysoko ść cen i opłat za odprowadzone ścieki 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
cena/stawka    

w zł Jednostka miary 
netto z  VAT 

2- miesi ęczny okres rozliczeniowy   

S1 Odbiorcy odprowadzający ścieki cena 1m³ odprowadzonych  ścieków 4,80 5,18 zł / m³ 

S2 Odbiorcy rozliczani tylko za usługi odprowadzania 
ścieków 

cena 1m³ odprowadzonych  ścieków 4,80 5,18 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 9,00 9,72 zł / odbiorca / 2 mc 

S3 
Odbiorcy odprowadzający ścieki do obcych 

oczyszczalni oraz inni 
cena 1m³ odprowadzonych  ścieków 4,80 5,18 zł / m³ 

S4 Odbiorcy rozliczani tylko za usługi odprowadzania 
ścieków do obcych oczyszczalni oraz inni 

cena 1m³ odprowadzonych  ścieków 4,80 5,18 zł / m³ 

stawka opłaty abonamenrtowej 9,00 9,72 zł / odbiorca / 2 mc 

P1 Opłata przyłączeniowa  -  przyłącze wodociągowe 60,00 64,80   

P2 Opłata przyłączeniowa  -  przyłącze kanalizacji sanitarnej 60,00 64,80   

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako sumę ceny za 1m³ wody                           
i ścieków pomnożonej przez ilość dostarczonej wody oraz opłaty abonamentowej 

 


