
Projekt

z dnia                                                              
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE  BRZESKIM

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 
okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2015, poz. 1515, zm: poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz. 139) Rada Miejska w Lewinie 
Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., opracowane przez Usługi Wodno-Kanalizacyjne 
„HYDRO-LEW” Spółka z o.o., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 roku 
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Opracował:
Wydział GK
Hydro-Lew Sp. z o.o.

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Taryfa. Informacje ogólne. 

Usługi Wodno-Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim zwane 
dalej Spółką, przedstawiają wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Lewin Brzeski 
na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. 

Taryfa określa także warunki stosowania cen i stawek opłat. 

Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został 
opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zwanej 
dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.  
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), 
zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, 
rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy 
lub rozporządzenia. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych  
i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie gminy Lewin Brzeski z wyłączeniem 
odbiorców hurtowych oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów 
nieskanalizowanych. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą do zasilania fontann i na 
cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

1.  Rodzaje prowadzonej działalności. 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi pobór, uzdatnianie  
i rozprowadzanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Spółki  
i w użyczeniu.  

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim 
Regulamin (uchwała nr XXIX/250/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r.). 

2. Rodzaj i struktura taryfy.  

Spółka przedkłada taryfę: 

- niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się ze 
zróżnicowanych cen za m3 dostarczonej wody i zróżnicowanych stawek opłat 

Id: DF2E7215-08F4-4982-8C27-5D88C04F7067. Projekt Strona 2



 
 

abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy. 

- niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się 
z różnych cen za m3 odprowadzonych ścieków i jednakowych stawek opłat abonamentowych. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.   

Spółka dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając 
kryteria wskazane w § 11 ust. 4 rozporządzenia. 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy 
sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania 
ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.  

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem 
taryfowych grup odbiorców usług: 

Grupa W1: Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, Dom Dziecka Skorogoszcz, zużywający wodę tylko w celach bytowych, 
rozliczani według wodomierza, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza 1,5 
m3/h, 

Grupa W2: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zużywający wodę tylko w celach bytowych, 
rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie 
przekracza 3,5 m3/h, 

Grupa W3: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zużywający wodę tylko w celach bytowych, 
rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie 
przekracza 10 m3/h, 

Grupa W4: Pozostali odbiorcy usług, w tym przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy 
usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina za wodę zużytą do zasilania fontann oraz do 
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza 
głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza 1,5 m3/h, 

Grupa W5: Pozostali odbiorcy usług, w tym przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy 
usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina za wodę zużytą do zasilania fontann oraz do 
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza 
głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza 3,5 m3/h, 

Grupa W6: Pozostali odbiorcy usług, w tym przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy 
usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina za wodę zużytą do zasilania fontann oraz do 
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza 
głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza 10 m3/h, 
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Grupa W7: Woda pobierana na cele przeciwpożarowe. 

W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe 
grupy odbiorców usług: 

Grupa K1: Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, Dom Dziecka Skorogoszcz bez względu na wielkość zapotrzebowania na 
usługę, 

Grupa K2:  Pozostali odbiorcy usług, w tym przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, 
instytucje użyteczności publicznej bez względu na wielkość zapotrzebowania na usługę. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 

Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/miesiąc 
 

netto *brutto netto *brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 
 Grupa W1 4,47 4,83 4,58 4,95 

2 Grupa W2 4,47 4,83 28,38 30,65 

3 Grupa W3 4,47 4,83 52,68 56,89 

4 Grupa W4 5,09 5,50 4,58 4,95 

5 Grupa W5 5,09 5,50 28,38 30,65 

6 Grupa W6 5,09 5,50 52,68 56,89 

7 Grupa W7 4,47 4,83 - - 
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Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 
1  kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 

Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/miesiąc 
 

netto *brutto netto *brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 
 Grupa K1  5,55 5,99 4,70 5,08 

2 Grupa K2  8,73 9,43 4,70 5,08 

 

*Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1 i w tabeli 2 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki obowiązuje taryfa dwuczłonowa 
składająca się z: 

- ceny wyrażonej w zł/m3, 

- stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na 
faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/miesiąc. 
Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny bez 
względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych 

Tabela 3. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - 
kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf - od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 
2017 r.  

Lp. Wyszczególnienie 
stawka Jednostka 

miary netto 
0 1 2 3 

1 

 
 
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 
 

 
101,00 

 
zł/przyłączenie 

2 
 
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 
 

 
101,00 

 
zł/przyłączenie 
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Lp. Wyszczególnienie stawka Jednostka 

3 
 

 
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - 
kanalizacyjnych 
 

 
141,40 

 
zł/przyłączenie 

Do stawek opłat netto, określonych w tabeli 3 należy doliczyć obowiązujący podatek od 
towarów i usług (VAT). 

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia. 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących  
w posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest 
jednorazowo za przyłączenie i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób 
technicznych. 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  

Zgodnie z art. 2 pkt 8 lit. c) ustawy ścieki to również wody opadowe lub roztopowe, ujęte  
w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów 
przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg 
 i parkingów. 

Tabela 4. Współczynnik spływu zróżnicowany ze względu na rodzaj nawierzchni  

Lp. Rodzaj nawierzchni lub zabudowy Współczynnik spływu 

1. Dachy spadziste 0,95 

2. Dachy płaskie 0,60 

3. Drogi i ścieżki asfaltowe lub betonowe 0,85 

4. Nawierzchnie brukowe - trylinka 0,80 

5. Nawierzchnie z kostki kamiennej – rzędowe 0,60 

6. Nawierzchnie żwirowe 0,30 

7. Nawierzchnie pozostałe: parki, ogródki, zieleńce 0,10 

Wartość opłaty za wody opadowe lub roztopowe ustalona zostanie w oparciu o „ilość 
obliczeniową” wynikającą z sumy iloczynu skanalizowanej powierzchni utwardzonej w m2 
oraz współczynnika spływu charakterystycznego dla danego rodzaju istniejącej nawierzchni 
oraz ceny w zł/m2. 

Przy ustalaniu ceny za  1 m2 powierzchni uwzględniono: 
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- średni opad - w województwie opolskim wynosi on 761,3 mm/rok, co wynosi 63,44 
mm/miesiąc. W przeliczeniu na m2 wynosi 0,063 m3/m2 (dane: Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska Opole), 

- powierzchnie zanieczyszczone - zinwentaryzowane powierzchnie zanieczyszczone  
w Lewinie Brzeskim wynoszą 75.000 m2, 

- współczynniki spływu, 

- koszty oczyszczania tych ścieków.  

Tabela 5. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych 
Taryfowa grupa odbiorców usług 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. 

Cena netto w zł 

za 1 m2 na m-c 

Zakłady i instytucje (pozostali odbiorcy) odprowadzający wody opadowe 
lub roztopowe do kanalizacji 

0,05 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług. Zgodnie  
z  obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 

 

Spółka nie wprowadza do taryfy stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania 
przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych 
oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów 
ściekowych z uwagi na brak zawartych umów z przedsiębiorstwami, które mogłyby takie 
ścieki na teren oczyszczalni dostarczyć. 

5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej 
wody i odprowadzanych ścieków. 

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lewin Brzeski 
w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie: 

− wskazań wodomierza głównego,  

− w przypadku awarii wodomierza rozliczenie za pobór wody ustala się jako 
przeciętne zużycie wody w ostatnich 3 miesiącach, 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie: 

− wskazań urządzeń pomiarowych, 
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− w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się 
zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej  
w umowie, 

− w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel 
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt 
odbiorcy usług. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach 
 i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. 
Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do 
zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego 
odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań 
z zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
występuje zróżnicowanie kosztów eksploatacyjnych, w związku z tym alokowano koszty na 
grupy odbiorców z podziałem na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców.  

Przy określaniu stawek opłat abonamentowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
uwzględniono zróżnicowane koszty związane z różnym zapotrzebowaniem na usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, związane z ponoszeniem przez Spółkę różnych kosztów 
gotowości w tym zakresie. 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały 
określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w obowiązującym regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. 

Ponadto w zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone  
w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,  
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska. 
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Spółka stale monitoruje sieci w celu zapewnienia w sposób ciągły dostaw wody oraz 
odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej. 

Bieżące analizy wody i ścieków zlecane są firmie posiadającej akredytowane laboratorium 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Ma to na celu dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, spełniającej wszelkie wymogi jakościowe. 
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UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – spółka Usługi Wodno-Kanalizacyjne „HYDRO-LEW” sp.
z o.o. w dniu 19 stycznia 2016r. przedłożyła Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wniosek o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2016r. do
31 marca 2017 r.
W trakcie postępowania zatwierdzającego na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że:
1. Wniosek dotyczący taryf został złożony w wymaganym ustawą terminie.
2. Przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. 4 ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

3. Przedłożone taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, warunki rozliczeń
z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki
stosowania cen i stawek opłat.

4. Przedstawione ceny i stawki opłat określone w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych
przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których
zróżnicowanie wynika z udokumentowanych:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków;
- zmian warunków ekonomicznych i zmian wielkości usług;
- planowanych wydatków inwestycyjnych.

5. Podwyżka cen wody i ścieków są niezbedne do zapewnienienia realizacji koniecznych inwestycji
tj rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

6. Pod względem formalnym złożony wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017 r., jest zgodny
z obowiązującymi przepisami.
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PORÓWNANIE TARYF OBOWIAZUJĄCYCH
(ścieki i woda) gospodarstwa indywidualne

gmina cena
dostawy 1
m3 wody
[brutto zł]

cena
odbioru 1
m3 ścieków
[brutto zł]

łączna cena dostawy
1 m3 wody i

odprowadzenia 1 m3
ścieku

obowiązuje do 30.03.2016r.

Lewin Brzeski 3,96 5,37 9,33

planowana taryfa od 01.04.2016r.

Lewin Brzeski 4,83 5,99 10,82

obowiązuje do 30.06.2016r

Olszanka 4,75 8,21 12,96

Ptakowice (woda taryfa
Lewin, ścieki taryfa

Ptakowice)
3,96 8,75 12,71

obowiązuje do 31.12.2016r.

Brzeg 4,09 5,31 9,40

Łosiów, Strzelniki (woda
taryfa Lewin, ścieki taryfa

Brzeg)
3,96 5,31 9,27

obowiązuje do 18.04.2016r.

Lubsza 3,30 6,33 9,63

obowiązuje do 30.06.2016r.

Grodków 3,35 8,32 11,67

obowiązuje do 31.12.2016r.

Popielów 2,6 8,46 11,06

obowiązuje do 31.12.2016r.

Strzelce Opolskie 3,88 6,25 10,13

obowiązuje do 29.07.2016r.

Kedzierzyn Koźle 3,92 7,64 11,56

obowiązuje do 31.08.2016r.

Gorzów Ślaski 3,14 8,24 11,38

obowiązuje do 30.04.2016r.

Dąbrowa (woda taryfa
Dąbrowa, ścieki taryfa

Opole
2,97 7,11 10,08

obowiązuje do 31.12.2016r.

Łubniany 3,19 7,34 10,53

obowiązuje do 31.12.2016r.

Turawa 3,89 10,00 13,89
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