
            Na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XXII/209/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg taryfę dla zbiorowego 
zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązującą od dnia 1 marca 2016 roku do 
dnia 28 lutego 2017 roku tj. na okres     1 roku: 
 

I.  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 
 

Lp. 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców 
 
 
 

Cena zł/1 m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy 

 
netto brutto netto brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 
 

Grupa W1 
Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. 

w  szczególności gospodarstwa domowe, przemysłowi 
i  pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość dostarczonej 

wody według wskazań wodomierza głównego 

4,25 4,59 5,77 6,23 

2 

Grupa W2 
Gospodarstwa domowe korzystające z lokali w budynkach 

wielolokalowych oraz użytkownicy lokali użytkowych, 
usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych 

4,25 4,59 5,77 6,23 

 
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy. 
Odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca usług posiadania kilka 
nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego 
wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy 
również osób korzystających z lokali w  budynku wielolokalowym 
 
II.    za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

 

Lp. 

 
 

Taryfowa grupa odbiorców 
 
 
 

Cena zł/1 m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 

1 
 

Grupa K1 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. 
w  szczególności gospodarstwa domowe, przemysłowi i 

pozostali odbiorcy usług rozliczani ilość odprowadzonych 
ścieków ustalonych na podstawie wskazań wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego 

4,50 4,86 2,00 2,16 

2 

Grupa K2 
Gospodarstwa domowe korzystające z lokali w budynkach 

wielolokalowych oraz użytkownicy lokali użytkowych, 
usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych 

oraz odbiorcy posiadający własne ujęcia wody 

4,50 4,86 2,00 2,16 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy. 
Odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania 
ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca usług posiadania kilka 
nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe i/lub wodomierze główne, stawka opłaty 
abonamentowej dotyczy każdego urządzenia pomiarowego i/lub wodomierza głównego będącego w 
posiadaniu odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali 
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w budynku wielolokalowym i odbiorców mających wodomierz zamontowany na instalacji 
indywidualnego ujęcia wody 
 
Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w powyższych tabelach doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).  Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka 
podatku VAT wynosi 8%. 
 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych Spółki 

 

Lp. Wskaźnik 
zanieczyszczenia  Jednostki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenia  

Jednostkowe stawki 
opłat za 1 kg 

substancji w tym 
substancji 

wyrażonych jako 
wskaźniki w zł/kg 

netto 

Jednostkowe 
stawki opłat za 1 
kg substancji w 
tym substancji 

wyrażonych jako 
wskaźniki w zł/kg 

brutto  
0 1 2 3 4 5 

1. BZT5 mgO2/dm3 500 26,31 28,41 
2. CHZT mgO2/dm3 800 15,81 17,07 
3. Zawiesina ogólna mg/dm3 500 4,87 5,26 
4. Fosfor ogólny mgP/dm3 10 26,31 28,41 

5. 
Substancje ekstrahujące 
się eterem naftowym  

mg/dm3 

50 460,25 497,50 

 
Do stawek opłat określonych w  kolumnie 4 powyższej tabeli doliczono podatek od towarów  i  usług 
(VAT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 

 
 
 
 

            Na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg Nr XXII/210/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg taryfę dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, obowiązującą od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 28 
lutego 2017 roku tj. na okres 1 roku: 

  
       

Taryfowa grupa odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. 

Cena netto 
 w zł za 1 m3  

na m-c 

Cena brutto  
w zł za 1 m3  

na m-c 
Grupa A - powierzchnie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych 
oraz dróg i parkingów. 

5,90 6,37 

 
Do ceny netto doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%. 
 
  


