
na okres  11.06.2018r. - 10.06.2021r.

obecna cena

1. netto netto brutto netto brutto netto brutto

- woda przeznaczona do spożycia 2,77 zł 3,21 zł 3,47 zł 3,21 zł 3,47 zł 3,24 zł 3,50 zł

- dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 2,80 zł 3,24 zł 3,50 zł 3,24 zł 3,50 zł 3,27 zł 3,53 zł

- przemysł, cele publiczne, opieka zdrowotna i pozostała działalność 2,82 zł 3,26 zł 3,52 zł 3,26 zł 3,52 zł 3,29 zł 3,55 zł

- woda do nawadniania bd 3,19 zł 3,45 zł 3,19 zł 3,45 zł 3,22 zł 3,48 zł

2.

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 8,35 zł 8,35 zł 9,02 zł 8,35 zł 9,02 zł 8,35 zł 9,02 zł

b) w rozliczeniach o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 5,23 zł 5,23 zł 5,65 zł 5,23 zł 5,65 zł 5,23 zł 5,65 zł

c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 5,23 zł 5,23 zł 5,65 zł 5,23 zł 5,65 zł 5,23 zł 5,65 zł

d) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody 5,84 zł 5,84 zł 6,31 zł 5,84 zł 6,31 zł 5,84 zł 6,31 zł

3. Stawka opłaty abonamentowej za urządzenie przeciwpożarowe miesięcznie
- za jeden hydrant ppoż. 31,00 57,00 zł 61,56 zł 57,00 zł 61,56 zł 57,00 zł 61,56 zł

4.

-
dostawcy ścieków z gospodarstw domowych, ścieków przemysłowych, odbiorcy 
indywidualni i zbiorowi 6,55 zł 7,00 zł 7,56 zł 7,00 zł 7,56 zł 6,97 zł 7,53 zł

5.

a) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego 5,30 zł 5,30 zł 5,72 zł 5,30 zł 5,72 zł 5,30 zł 5,72 zł

b) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 8,02 zł 8,02 zł 8,66 zł 8,02 zł 8,66 zł 8,02 zł 8,66 zł

c) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 10,53 zł 10,53 zł 11,37 zł 10,53 zł 11,37 zł 10,53 zł 11,37 zł

6.

- za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń,
za każdy wskaźnik 0,10 zł 0,10 zł 0,11 zł 0,10 zł 0,11 zł 0,10 zł 0,11 zł

- za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu ,
za każdy stopień pH 4,00 zł 4,00 zł 4,32 zł 4,00 zł 4,32 zł 4,00 zł 4,32 zł

Dostarczanie wody cena za 1 m³

Stawki opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków 
wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m³

Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie

CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH
ZESTAWIENIE

06.2018-06.2019 06.2019-06.2020 06.2020-06.2021

Taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³

Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie

Do cen netto i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości i terminie 
stosownie określonym odrębnymi przepisami.

Warunki stosowania cen i stawek opłat wynikają z zakresu świadczenia usług określonych w umowie z klientami 



Taryfowe grupy odbiorców 

Odbiorcy wody: 

taryfowa grupa 
odbiorców 

podgrupy charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

I.  

Woda 
przeznaczona 
do spożycia 

1.Woda do celów realizacji zadań 
własnych gminy w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi              ( gospodarstw domowe). 

2. woda do celów rolniczych -na 
potrzeby zaopatrzenia ludzi i zwierząt 
gospodarczych. 

Do grupy przyporządkowuje się wszystkich odbiorców 
wykorzystujących wodę do spożycia dla celów domowych 
oraz do celów  rolniczych- na potrzeby zaopatrzenia ludzi 
i zwierząt gospodarczych, w domach jedno i 
wielorodzinnych.  

 

 

II. 

 Przemysł 
spożywczy i 
farmaceutyczny 

1.Woda do produkcji art. spożywczych 

2. Woda do produkcji napojów  

3. Woda do produkcji podstawowych 
substancji farmaceutycznych , leków i 
pozostałych 

 

  

Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do produkcji: 

- artykułów spożywczych np. mleczarnie, masarnie, 
zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady 
przetwórstwa owocowo-warzywnego, 

-   napojów : wytwórnie napojów, rozlewnie,  

- substancji farmaceutycznych, 

- pozostałych wyrobów    farmaceutycznych - producenci 
leków i inne.  

 

 

 

 

 

III.   

Przemysł, cele 
publiczne, 
opieka 
zdrowotna i 
pozostała 
działalność. 

1.woda na cele produkcji wyrobów 
tekstylnych 

2.woda na cele produkcji odzieży, 

3.woda na cele produkcji skór i 
wyrobów ze skór wyprawionych 

4. woda na cele produkcji wyrobów z 
drewna oraz korka, z wyłączeniem 
mebli oraz do celów produkcji 
wyrobów ze słomy i materiałów 
używanych do wyplatania, 

5. woda na cele celów produkcji 
papieru i wyrobów z papieru, 

6.woda na cele wytwarzania i 
przetwarzania koksu i produktów 
rafinacji ropy 

7.woda na cele produkcji chemikaliów 
i wyrobów chemicznych, 

8. woda na cele produkcji wyrobów z 
gumy i tworzyw sztucznych, 

W skład grupy wchodzą Odbiorcy pobierający wodę 
przeznaczoną do produkcji, wykorzystywaną do celów 
wskazanych w kolumnie 2 oraz Odbiorcy wykorzystujący 
wodę na cele publiczne np. instytucje użyteczności 
publicznej , zabezpieczenia ppoż. , a  także do celów 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej np. szpitale, 
ośrodki zdrowia , przychodnie rehabilitacyjne, ośrodki 
pomocy społecznej. 



9.woda na cele produkcji wyrobów z 
pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych, 

10.woda na cele produkcji 
metalowych wyrobów gotowych, z 
wyłączeniem maszyn i urządzeń, 

11. woda na cele produkcji 
komputerów oraz wyrobów 
elektronicznych i optycznych, 

12.woda na cele produkcji urządzeń 
elektrycznych, 

13.woda na cele produkcji pojazdów 
samochodowych oraz przyczep i 
naczep, z wyłączeniem motocykli, 

14.woda na cele produkcji innego 
sprzętu transportowego, 

15.woda na cele produkcji mebli, 

16. woda na cele produkcji wyrobów 
tytoniowych, poligrafii i reprodukcji 
zapisanych nośników informacji, 
produkcji innych wyrobów, naprawy, 
konserwacji i instalowania maszyn i 
urządzeń, 

17. woda na cele wytwarzania i 
zaopatrywania w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, 

18.woda na cele poboru, uzdatniania i 
dostarczania wody, 

19.woda na cele odprowadzania i 
oczyszczania ścieków, 

20. woda na cele działalności 
związanej ze zbieraniem, 
przetwarzaniem                   i 
unieszkodliwianiem odpadów oraz do 
celu odzysku surowców, 

21. woda na cele robót budowlanych 
związanych ze wznoszeniem 
budynków, 

22. woda na cele robót związanych z 
budową obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej, 



23. woda na cele robót budowlanych 
specjalistycznych, 

24. woda na cele handlu hurtowego i 
detalicznego, naprawy pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle, 

25. woda na cele publiczne, 

26. woda do celów opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej. 

27. woda do innych celów niż 
wymienione powyżej, a określonych             
w PKD 

IV. Woda do 
nawadniania 

1. woda do celów rolnych i leśnych, na 
potrzeby nawadniania gruntów 

Producenci rolni, ogrodnicy, lasy państwowe, ogródki 
działkowe itp. 

 

 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  wyłoniono jedną podstawową taryfową grupę 

odbiorców usług, w ramach której wydzielono 2 podgrupy: 

 

 

taryfowa 

grupa 

odbiorców 

 

podgrupy 
charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

 

I. Odbiorcy 

indywidualni 

zbiorowi, 

przemysł  

1. Dostawcy ścieków z gospodarstw 

domowych: właściciele oraz zarządcy 

budynków jedno i wielorodzinnych, 

lokali mieszkaniowych i podobnych oraz 

osoby posiadające tytuł prawny do 

nieruchomości,  

2.Dostawcy ścieków przemysłowych  

Do grupy tej należy wszyscy dostawcy ścieków 

z gospodarstw domowych oraz z zakładów przemysłowych 

i produkcyjnych 

 


