
Ogłoszenie 

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie 

art.9 ust.1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresie od 21 stycznia 2018 r. do 10 

czerwca 2018 r. z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków obowiązywać będą następujące 

taryfy: 

Wysokość cen i stawek opłat 

w okresie od 21 stycznia 2018 r. do 10 czerwca 2018 r. 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i stawek opłat 

Ceny i stawki 

opłat [zł netto] 

OTWOCK 

Ceny i stawki 

opłat [zł netto] 

KARCZEW  

Zaopatrzenie w wodę 

1 Grupa 1 

Cena wody (m³) 5,35 5,29 

Stawka opłaty abonamentowej (odb./m-c) 5,46 5,41 

2 Grupa 2 

Cena wody (m³) 5,37 5,41 

Stawka opłaty abonamentowej (odb./m-c) 9,00 9,00 

Odprowadzanie ścieków 

1 Grupa 1 

Cena usługi odprowadzania ścieków (m³) 6,95 6,81 

Stawka opłaty abonamentowej (odb./m-c)* 5,77 5,72 

* stawka opłaty abonamentowej dotyczy odbiorców korzystających wyłącznie z odprowadzania ścieków 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i opłat dolicza się podatek VAT 

w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

W związku ze zmianą definicji taryfowych grup odbiorców, niniejszym przedstawiamy 

aktualną informację w tym zakresie. W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

 Grupa I (cele socjalno-bytowe) – dotyczy odbiorców usług wykorzystujących 

wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych 

 Grupa II (cele użyteczności publicznej oraz cele produkcyjne, usługowe, inne) 

– dotyczy odbiorców usług wykorzystujących wodę w związku z prowadzoną 

działalnością w sferze użyteczności publicznej np. szkoły, żłobki, przedszkola, 

ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, policja, urzędy oraz zastępcze punkty 



poboru wody, zdroje uliczne i woda na cele przeciwpożarowe, a także odbiorców 

usług wykorzystujących wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

oraz odbiorców wykorzystujących wodę na cele inne niż zawarte w grupie I. 

W taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

 Grupa I (wszyscy odbiorcy usług) – dotyczy odbiorców usług dostarczających 

ścieki powstające w gospodarstwach domowych, odbiorców usług dostarczających 

ścieki powstające w związku z prowadzoną działalnością w sferze użyteczności 

publicznej np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, 

policja, urzędy, odbiorców usług dostarczających ścieki powstające w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od dnia 21 stycznia 2017r. przedstawia 

się następująco: 

Lp. 

Przedziały procentowe 

przekroczenia dopuszczalnych 

wskaźników 

Wartość procentowa 

kształtująca wysokość stawki 

opłaty za przekroczenie 

w relacji do ceny taryfowej za 

m3 odprowadzanych ścieków 

Stawka opłaty za 

przekroczenie wskaźników w zł 

netto/m3 ścieków 

przekraczających dopuszczalne 

wskaźniki 

1 0 - 10% 5% 0,35 zł/m3 

2 10 - 50% 10% 0,70 zł/m3 

3 50 - 100% 20% 1,39 zł/m3 

4 100 - 200% 30% 2,09 zł/m3 

5 powyżej 200% 50% 3,48 zł/m3 

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnej wartości więcej niż jednego wskaźnika 

zanieczyszczeń opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który skutkuje wyższą opłatą. 

 

Otwock, dnia 29.12.2017r. 

Prezes Zarządu OPWiK Sp. z o.o. 

   mgr inż. Mieczysław Kostyra 


