


















Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

 realizowane przez 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.  

 na terenie Gminy Michałowice 

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: 
 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 
usług 

Charakterystyka 

taryfowej grupy 

odbiorców usług 

Jednostka 

miary 

Cena 

taryfowa 

netto  

Cena 

taryfowa 

brutto 

Dopłata 

do ceny 

brutto* 

Cena dla 

odbiorców 

z VAT 
(8%) 

0 1 2 4 5 6 7 8 

1. 

Grupa 1 
Smw 

 

Wszyscy odbiorcy 
ścieków rozliczani  wg 
odczytu wodomierza 

głównego  
w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

zł/m3 9,94 10,74 2,28 8,46 

2. 

Grupa 2 
Smr 

 

Wszyscy odbiorcy 
ścieków rozliczani  wg 

norm zużycia w 
miesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

zł/m3 9,94 10,74 2,28 8,46 

3. 

Grupa 3 
Sms 

 

Wszyscy odbiorcy 
ścieków rozliczani  wg 
odczytu wodomierza 

głównego 
 i  dodatkowego 
 w miesięcznym 

okresie rozliczeniowym 

zł/m3 9,94 10,74 2,28 8,46 

* zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Michałowice 
  

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Charakterystyka 

taryfowej grupy 

odbiorców usług 

Jednostka 

miary 

Cena 

taryfowa 

netto 

Cena dla 

odbiorców 

z VAT 

(8%) 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Grupa 1 
Wkw 

 

Wszyscy odbiorcy wody 
rozliczani  wg odczytu 
wodomierza głównego 
w kwartalnym okresie 

rozliczeniowym 

zł/m3 3,07 3,32 

2. 
Grupa 2 

Wkr 

Wszyscy odbiorcy wody 
rozliczani wg norm 

zużycia w kwartalnym 
okresie rozliczeniowym 

zł/m3 3,07 3,32 

3. 

Grupa 3 
Wmw 

 

Wszyscy odbiorcy wody 
rozliczani wg odczytu 
wodomierza głównego  
w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

zł/m3 3,07 3,32 



Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla odbiorców wody 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 
usług 

Charakterystyka 

taryfowej grupy 

odbiorców usług 

Jednostka miary 

Stawka 

opłaty 

netto 

Cena dla 

odbiorców 

z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

1. 
Grupa 1 

Wkw 
 

Wszyscy odbiorcy wody 
rozliczani  wg odczytu 

wodomierza głównego w 
kwartalnym okresie 

rozliczeniowym 

zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza głównego, 
rozliczenia należności 

 i gotowości do świadczenia 
usług dostarczania wody/okres 

rozliczeniowy 

7,50 8,10 

2. 
Grupa 2 

Wkr 
 

Wszyscy odbiorcy wody 
rozliczani wg norm 

zużycia w kwartalnym 
okresie rozliczeniowym 

zł/za rozliczenia należności  
i gotowości do świadczenia 

usług dostarczania wody/okres 
rozliczeniowy 

6,90 7,45 

3. 
Grupa 3 
Wmw 

 

Wszyscy odbiorcy wody 
rozliczani wg odczytu 

wodomierza głównego w 
miesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza głównego, 
rozliczenia należności 

 i gotowości do świadczenia 
usług dostarczania wody/okres 

rozliczeniowy 

3,10 3,35 

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla odbioru ścieków 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Charakterystyka 

taryfowej grupy 

odbiorców usług 

Jednostka miary 

Stawka 

opłaty 

netto 

Cena dla 

odbiorców 

z VAT 

(8%) 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Grupa 1 
Smw 

 

Wszyscy odbiorcy 
ścieków rozliczani  wg 
odczytu wodomierza 

głównego 
 w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym 

zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza głównego, 
rozliczenia należności i 

gotowości do świadczenia usług 
dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków/okres 
rozliczeniowy 

5,30 5,72 

2. 

Grupa 2 
Smr 

 

Wszyscy odbiorcy 

ścieków rozliczani  wg 
norm zużycia  

w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym 

zł/za rozliczenia należności  

i gotowości do świadczenia 
usług dostarczania wody 

 i  odprowadzania ścieków/okres 
rozliczeniowy 

4,70 5,08 

3. 

Grupa 3 
Sms 

 

Wszyscy odbiorcy 
ścieków rozliczani  wg 
odczytu wodomierza 

głównego  
i dodatkowego  

w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym 

zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza głównego  

i dodatkowego, rozliczenia 
należności i gotowości do 

świadczenia usług dostarczania 
wody i odprowadzania 

ścieków/okres rozliczeniowy 

5,90 6,37 

 

 

Wysokość stawek – pozostałe usługi 

Lp. 

Taryfowa 

Grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Stawka opłaty 

netto 

Cena dla 

odbiorców 

z VAT (8%) 

0 1 2 4 3 3 

1 
Odbiorca 

usługi 

Stawka opłaty za 
przyłączenie do urządzeń 

wodociągowo - 
kanalizacyjnych 

szt. 50,00 54,00 

 


