
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim na 

podstawie art. 24 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz. 139) podaje do 

publicznej wiadomości ceny i stawki opłat taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od  01.05.2015 r. do 

30.04.2016 r.  

 
1. za 1 m

3
 wody netto 3,19 zł  brutto 3,45 zł  

2. za 1 m
3
 ścieków netto 7,08 zł  brutto 7,65 zł  

                                                                                         

3. Stawka opłaty abonamentowej dla właścicieli i zarządców wynosi: 
    1 mały przepływ       netto  8,90 zł      brutto  9,62 zł 
    2 średni przepływ   netto 13,40 zł      brutto  14,48 zł  
       3 duży przepływ    netto  35,70 zł      brutto  38,56 zł 

 

4. W budynkach wielolokalowych w przypadku zawarcia tzw. „Umowy o rozliczenia” 

     stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenia wynosi zł/lokal 

     * netto 6,35 zł  brutto 6,86 zł  

 

5. Za odczyt i rozliczenia wodomierzy wskazujących pobór wody bezpowrotnie  

    zużytej tzw. podliczników stawka opłaty abonamentowej wynosi zł/odczyt 

    * netto 4,51 zł brutto 4,87 zł 

  

6. Stawka opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia  

    ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m
3
 

a) za każde kolejne 10 % powyżej dopuszczalnego wskaźnika 

zanieczyszczeń, za każdy wskaźnik – 0,10 zł 

b) za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy  

stopień pH – 4,00 zł  

 

7. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej     

        netto 230,00 zł    brutto 282,90 zł 

 

8. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej  

        netto  250,00 zł   brutto 307,50 zł 

      
1
mały przepływ (niskie natężenie przepływu)  - maksymalny strumień objętości (Qmax)  wodomierzy 

głównych  wynosi  do 5 m
3
/h 

2
średni przepływ (średnie natężenie przepływu)  -  maksymalny strumień objętości (Qmax)   

wodomierzy  głównych  wynosi  od 5 m
3
/h  do 25 m

3
/h 

3
duży przepływ (duże natężenie przepływu)  - maksymalny strumień  objętości  (Qmax)  wodomierzy 

głównych wynosi  powyżej 25 m
3
/h 

 

 

Ponadto informujemy, że za 1 m
3
 ścieków dowożonych ze zbiornika 

bezodpływowego) cena  netto wynosi  8,33zł  brutto 9,00 zł  (Umowy zlecenia usługi 

wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych). 


