
 
ZAWIADOMIENIE 

 
       Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w Ełku  niniejszym zawiadamia, że:  Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: 

BI.RET.070.593.2018.TR z dnia 02 maja 2018 roku uzupełnioną 

Postanowieniem  znak: BI.RET.070.593.1.2018.TR  z dnia 17 maja 2018 

roku zatwierdził „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków” na okres 36 miesięcy od dnia 14 czerwca 2018 

roku do 13 czerwca 2021 roku, które będą kształtowały się w 

następujący wysokościach: 

 

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

      odprowadzania ścieków:    

 

Tabela 1 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca 

               ( tj. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2019 roku) 

 

Grupa Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 

opłaty netto 

Cena/stawka 

opłaty brutto 
Jednostka miary 

Gospodarstwa 

domowe 
cena za dostarczoną wodę 3,50 3,78 zł/m

3 

Pozostali 

odbiorcy 
cena za dostarczoną wodę 3,54 3,82 zł/m

3 

 

Tabela 2 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca 

               (tj. od 14 czerwca 2019 roku do 13 czerwca 2020 roku) 

 

Grupa Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 

opłaty netto 

Cena/stawka 

opłaty brutto 
Jednostka miary 

Gospodarstwa 

domowe 
cena za dostarczoną wodę 3,72 4,02 zł/m

3 

Pozostali 

odbiorcy 
cena za dostarczoną wodę 3,75 4,05 zł/m

3 

 

Tabela 3 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca 

               ( tj. od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku) 

 

Grupa Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 

opłaty netto 

Cena/stawka 

opłaty brutto 
Jednostka miary 

Gospodarstwa 

domowe 
cena za dostarczoną wodę 3,89 4,20 zł/m

3 

Pozostali 

odbiorcy 
cena za dostarczoną wodę 3,93 4,24 zł/m

3 
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Tabela 4 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca 

               ( tj. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2019 roku) 

Grupa Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 

opłaty netto 

Cena/stawka 

opłaty brutto 

Jednostka 

miary 

Gospodarstwa 

domowe 

cena za odprowadzone 

ścieki 
5,63 6,08 zł/m

3 

Pozostali 

odbiorcy 

cena za odprowadzone 

ścieki 
5,63 6,08 zł/m

3 

Tabela 5 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca 

               ( tj. od 14 czerwca 2019 roku do 13 czerwca 2020 roku) 

 

Grupa Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 

opłaty netto 

Cena/stawka 

opłaty brutto 

Jednostka 

miary 

Gospodarstwa 

domowe 

cena za odprowadzone 

ścieki 
5,71 6,17 zł/m

3 

Pozostali 

odbiorcy 

cena za odprowadzone 

ścieki 
5,71 6,17 zł/m

3 

 

Tabela 6 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca 

               ( tj. od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku) 

 

Grupa Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 

opłaty netto 

Cena/stawka 

opłaty brutto 

Jednostka 

miary 

Gospodarstwa 

domowe 

cena za odprowadzone 

ścieki 
5,93 6,40 zł/m

3 

Pozostali 

odbiorcy 

cena za odprowadzone 

ścieki 
5,93 6,40 zł/m

3 

 
2. Wysokość stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków  

     wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
     kanalizacyjnych: 

 

Tabela 7 Wysokość i rodzaj opłat dodatkowych w okresie od 1 do 36 miesiąca 

                    ( tj. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2021 roku) 

 

Rodzaj wskaźnika Jednostka 

Dopuszczalne stężenia 

zanieczyszczeń 

w ściekach przemysłowych 

 

Cena netto zł/kg 

ładunku 

BZT5 mg O2/dm
3
 700 2,63 

ChZT mg O2/dm
3
 1400 1,32 

Zawiesina ogólna mg/dm
3
 650 2,83 

Azot ogólny mgN/dm
3
 98 18,77 

Fosfor ogólny mgP/dm
3
 22 83,65 

 

1) Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłaty dodatkowe za przekroczenie  
      warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń  
      kanalizacyjnych na podstawie metodyki badawczej zawartej  

      w poniższych procedurach po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń  
      zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określonych w powyższej   

      tabeli. 
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Rodzaj wskaźnika Jednostka Metoda badawcza 

BZT5 mg O2/dm3 Procedura badawcza PB-04 

ChZT mg O2/dm3 PN-ISO 15705:2005 

Zawiesina ogólna mg/ dm3 PN-EN 872:2002 

Azot ogólny mg N/dm3 

Azotyny 
PN-EN 26777:1999 

Azotany 
Procedura badawcza PB-01 
Azot ogólny Kjeldahla 

Procedura badawcza PB-02 

Fosfor ogólny mg P/dm3 Procedura badawcza PB-03 

  2) Podstawą rozpoczęcia procedury naliczania opłaty dodatkowej jest  
      protokół laboratorium przedsiębiorstwa z badań całodobowych   

      z użyciem   urządzenia pobierającego ścieki co godzinę, który otrzymuje 
      również  dostawca ścieków. 

 3)  Opłatę dodatkową nalicza się za okres, w którym nastąpiło przekroczenie  
      wartości parametrów przedstawionych w powyższej tabeli. 
 4) Dostawca ścieków powiadamia przedsiębiorstwo o fakcie zaprzestania  

      przekroczenia, dokumentując to wynikami z akredytowanego  
      laboratorium. 
 5) Na zlecenie dostawcy ścieków, laboratorium przedsiębiorstwa może  

      dokonać badania kontrolnego za dodatkową opłatą. 
 6) Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji dotyczy więcej  

      niż jednego wskaźnika, opłata dodatkowa będzie naliczana tylko za jeden  
      wskaźnik, którego przekroczenie stanowi najwyższą wartość. 
 7) Opłatę dodatkową netto za okres, w którym nastąpiło przekroczenie  

      parametrów zanieczyszczeń nalicza się mnożąc wielkość przekroczenia  
      ładunku przez stawkę opłaty dodatkowej z w/w tabeli. 

 8) Do wyżej wymienionych opłat będzie doliczony podatek VAT  zgodnie  
      z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (na dzień dzisiejszy jest to  
      8 %). 

 
   3. Ponadto informujemy szanownych naszych klientów, że podajemy  
do Państwa kranów wodę głębinową po naturalnych procesach  

uzdatniania i dezynfekcji z niezbędną zawartością minerałów  
i mikroelementów wg wymogów Ministerstwa Zdrowia. 

 

NASZA WODA JEST CZYSTA I ZDROWA. 

  MOŻNA JĄ PIĆ PROSTO Z KRANU. 

                    DBAMY RÓWNIEŻ O CZYSTOŚĆ  

                     ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

                                                                    Prezes Zarządu  
 PWiK” Spółka z o.o. w Ełk 

                                                                              Wojciech Jassak  
 
Ełk, 07 czerwiec 2018 rok 


