
Ogłoszenie

Na  podstawie  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z poz. zm.) w nawiązaniu do art.  24 pkt 8 i 9 Komunalne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle n/Notecią ogłasza, że od 1 stycznia 2012 
roku  obowiązują  nowe  taryfy  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  oraz 
odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych.

1. Taryfy będą obowiązywały od 1stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2. W  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  obowiązują  dwie  grupy  taryfowe.  Pierwsza  dla 

odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi oraz pozostali. W grupie drugiej 

znajduje się  Gmina w zakresie zużycia wody do celów zasilania fontann, celów pożarowych, zraszania 

ulic i terenów zielonych.

W  zakresie  odprowadzania  ścieków   obowiązują  dwie  grupy  taryfowe.  Pierwsza  obejmuje 

gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych oraz pozostałych. Druga grupa taryfowa obejmuje 

dostawców ścieków  wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na terenie Biologicznej Oczyszczalni 

Ścieków.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 
miarynetto z VAT

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi i poza 
przemysłowi.

1. cena  za 1m3 

dostarczonej wody

2. stawka opłaty 
abonamentowej
w tym:

− stawka opłaty 
abonamentowej za 
gotowość do świadczenia 
usług
− stawka opłaty 
abonamentowej za 
rozliczenie

2,70

5,09

2,84

2,25

Zgodnie  z 
przepisami 

na dzień 
obowiązywa

nia taryfy

zł/m3

 zł/m-c

zł/m-c

zł/m-c

2. Gmina za wodę pobraną ze 
zdrojów ulicznych, do 
zasilania publicznych 
fontann i na cele 
przeciwpożarowe oraz do 
zraszania publicznych ulic i 
publicznych terenów 
zielonych.

1. cena za 1m3 

dostarczonej wody

2. stawka opłaty 
abonamentowej

w tym:
− stawka opłaty 
abonamentowej za 
gotowość do świadczenia 
usług
− stawka opłaty 
abonamentowej za 
rozliczenie

2,70

5,09

2,84

2,25

Zgodnie  z 
przepisami 

na dzień 
obowiązywa

nia taryfy

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c

zł/m-c



Tabela 2

Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 
miaryNetto z VAT

1 2 3 4   5 6

1.

2.

Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi
i poza przemysłowi.

dostawców  ścieków 

wozami  asenizacyjnymi 

do punktu  zlewnego  na 

terenie  Biologicznej 

Oczyszczalni Ścieków

1. cena za 1m3 

odprowadzonych 
ścieków

2. stawka opłaty 
abonamentowej

w tym:
stawka opłaty 

abonamentowej za 
rozliczenie

     3   cena za 1m3 

odprowadzonych ścieków

4  stawka opłaty 
abonamentowej

     w tym:
-  stawka opłaty 
abonamentowej za 
rozliczenie

4,78

2,25

2,25

4,60

2,25

2,25

Zgodnie  z 
przepisami 

na dzień 
obowiązywa

nia taryfy

Zgodnie  z 
przepisami 

na dzień 
obowiązywa

nia taryfy

     zł/m3

   
zł/m-c

zł/m-c

     zł/m3

   
zł/m-c

zł/m-c

Dla  klientów  korzystających  równocześnie  z  usługi  dostaw  wody  i  odprowadzania  ścieków  opłata 

abonamentowa za rozliczenie jest pobierana tylko jeden raz.

Tabela 3

Wysokość cen za odprowadzone ścieki z wód opadowych i roztopowych.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 
miaryNetto z VAT

1 2 3 4   5 6

1. Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi
i poza przemysłowi.

cena  za  1m2   powierzchni 
zanieczyszczonej  o  trwałej 
nawierzchni,  z   której 
odprowadzane  są ścieki  z  wód 
opadowych i roztopowych

0,84

tj.
0,07

Zgodnie  z 
przepisami 

na dzień 
obowiązywa

nia taryfy

 zł/m2/rok

zł/m2/m-c

Do cen określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 i 3 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 1, 

pkt. 9 – 12  rozporządzenia.



Wysokość opłaty za czynności odbioru technicznego.

Stawka  opłaty  za  przyłączenie  do  urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu 

przedsiębiorstwa  wynikająca  z  kosztów  przeprowadzenia  prób  technicznych  przyłącza  (odbioru 

technicznego) wybudowanego przez Odbiorcę:   49,90 zł netto + VAT.

3. Warunki rozliczeń z odbiorcami, zakres świadczonych usług oraz standardy jakościowe określają:

- umowy zawarte pomiędzy KPWiK i odbiorcami usług

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Miasta i 

Gminy Nakło nad Notecią uchwalony przez Radę Miejską  w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr 

XLI/397/2006 z dnia 30 marca 2006 roku.

Zarząd KPWiK Sp. z o.o.

w Nakle nad Notecią
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