
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 30 listopada 2016 roku 

  

Taryfy  

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

wersja skrócona 
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Poniżej przedstawiamy wersję skróconą Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Opola oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie części gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski, obejmujące odbiorców 
obsługiwanych przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64 
na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

 
Ceny za dostarczoną wodę dla miasta Opola 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody w zł 

Netto Brutto 

1. 
Woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 

3,30 3,56 

2. 
Woda wykorzystana do produkcji żywności, środków 
farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania 

3,34 3,61 

3. Woda wykorzystana do pozostałych celów 3,37 3,64 

 
Ceny za odprowadzane ścieki dla miasta Opola i części gmin: Izbicko, Komprachcice, 
Prószków i Tarnów Opolski  

Lp. Wyszczególnienie 

Cena za 1 m3  
odprowadzonych ścieków w zł 

Netto Brutto 

1. Scieki bytowe 5,25 5,67 

2. Scieki przemysłowe  7,42 8,01 

 
Stawki opłat abonamentowych dla miasta Opola 

Lp. Wyszczególnienie 

Stawka opłaty abonamentowej  w zł 
(za jeden okres rozliczeniowy / za 

rozliczenie jednego przyrządu 
pomiarowego 

Netto Brutto 

1. Odbiorcy indywidualni 

Licznik główny 
9,40 10,15 

Podlicznik 
6,50 7,02 

Ryczałt 
3,60 3,89 

2. Odbiorcy instytucjonalni 

Licznik główny 
10,54 11,38 

Podlicznik 
7,64 8,25 

Ryczałt 
4,74 5,12 
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Stawki opłat abonamentowych dla części gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, 
Tarnów Opolski  

Lp. Wyszczególnienie 

Stawka opłaty abonamentowej  w zł (za jeden 
okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego 

przyrządu pomiarowego 

Netto Brutto 

1. 
Odbiorcy indywidualni  
rozliczani w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych 

Licznik główny 
9,40 10,15 

Podlicznik 
6,50 7,02 

Ryczałt 
3,60 3,89 

2. 
Odbiorcy indywidualni  
rozliczani w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych 

Licznik główny 
9,52 10,28 

Podlicznik 
6,50 7,02 

Ryczałt 
3,60 3,89 

3. 
Odbiorcy instytucjonalni 
rozliczani w miesięcznych okresach rozliczeniowych 

Licznik główny 
10,54 11,38 

Podlicznik 
7,64 8,25 

Ryczałt 
4,74 5,12 

4. 
Odbiorcy instytucjonalni  
rozliczani w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych 

Licznik główny 
10,66 11,51 

Podlicznik 
7,64 8,25 

Ryczałt 
4,74 5,12 

5. 
Odbiorcy instytucjonalni 
rozliczani w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych 

Licznik główny 
10,78 11,64 

Podlicznik 
7,64 8,25 

Ryczałt 
4,74 5,12 

 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych  

Lp. Rodzaje przekroczeń Zakres przekroczeń 

Stawka opłaty za przekroczenie  
za 1m3 ścieków 

Netto Brutto 

1 

Wskaźnik pH * 6,0 ≤ pH <6,5  
lub 9,5 <pH ≤ 10,0 

0,20 0,22 

5,5 ≤ pH <6,0 
 lub 10,0 <pH ≤ 10,5 

0,60 0,65 

pH < 5,5  
lub 10,5 < pH 

1,01 1,09 
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Lp. Rodzaje przekroczeń Zakres przekroczeń 

Stawka opłaty za przekroczenie 
 za 1m3 ścieków 

Netto Brutto 

2 

Wskaźniki: cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, 
ołów.* 
 
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego 
z przekroczonych wskaźników. 

przekroczenie  
od 20% do 50% 

1,55 1,67 

przekroczenie  
powyżej 50% do 100% 

3,34 3,61 

przekroczenie  
powyżej 100% 

5,56 6,00 

3 

Wskaźniki: fenole lotne (indeks fenolowy), 
węglowodory ropopochodne, substancje 
ekstrahujące się eterem naftowym (np. 
tłuszcze), surfaktanty anionowe (substancje 
powierzchniowo czynne anionowe), surfaktanty 
niejonowe (substancje powierzchniowo czynne 
niejonowe).*  
 
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego 
z przekroczonych wskaźników. 

przekroczenie  
od 20% do 50% 0,54 0,58 

przekroczenie  
powyżej 50% do 100% 1,15 1,24 

przekroczenie  
powyżej 100% 1,91 2,06 

4 

Pozostałe wskaźniki (ChZT, azot, fosfor, 
zawiesina i inne). * 
 
Stawka opłaty naliczana jest tylko dla wskaźnika 
o najwyższym przekroczeniu procentowym. 

przekroczenie  
od 20% do 50% 

0,36 0,39 

przekroczenie  
powyżej 50% do 100% 

0,76 0,82 

przekroczenie  
powyżej 100% 

1,27 1,37 

 
* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4 sumują się. 
Przyjęte przez Spółkę dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków (z uwzględnieniem: zapisów 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 
z 2006 r. nr 136, poz. 964), a także charakterystyki pracy oczyszczalni ścieków, w tym wpływu poszczególnych 
wskaźników na procesy odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na wykorzystanie osadów) wynoszą: ChZTCr 
: 2625 mg O2/l, zawiesina ogólna: 600 mg/l, fosfor ogólny: 25 mg P/l. 

 
Stawki opłat za czynności odbiorowe związane z przyłączeniem do urządzeń  
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 

Lp. Wyszczególnienie 
Stawka opłaty za 
przyłączenie w zł 

Netto Brutto 

1. Przyłącze  wodociągowe - miasto Opole 107,49 116,09 

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej 107,49 116,09 

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej 107,49 116,09 

 


