Taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na okres 3 lat
(obowiązuje od 28.10.2020 r.)
wersja skrócona

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 28.10.2020 R.
Poniżej przedstawiamy wersję skróconą Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ściekow na terenie miaśta Opola oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ściekow na
terenie części gmin: Izbicko, Komprachcice, Prośzkow i Tarnow Opolśki, obejmujące odbiorcow
obśługiwanych przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o. z śiedzibą w Opolu przy ul. Oleśkiej 64
na okreś na okreś 3 lat (obowiązuje od 28.10.20 r.).

Ceny za dostarczoną wodę dla miasta Opola
Lp.

Wyśzczegolnienie

Cena za 1 m3
dośtarczonej wody w zł
Netto

Brutto

1.

Odbiorcy indywidualni (gośpodarśtwa domowe)

3,96

4,28

2.

Odbiorcy inśtytucjonalni

4,02

4,34

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

Wyśzczegolnienie

Cena za 1 m3
odprowadzonych ściekow w zł
Netto

Brutto

1.

Scieki bytowe

5,97

6,45

2.

Scieki przemyśłowe

8,39

9,06

Stawki opłat abonamentowych dla miasta Opola i części gmin: Izbicko, Komprachcice,
Prószków i Tarnów Opolski
Lp.

Wyśzczegolnienie

Stawka opłaty abonamentowej w zł
za jeden okreś rozliczeniowy
Netto

1.

Odbiorcy indywidualni

2.

Odbiorcy inśtytucjonalni
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Brutto

Licznik głowny
9,40
10,15
Licznik głowny + Podlicznik
15,90
17,17
Ryczałt
3,60
3,89
Licznik głowny
10,54
11,38
Licznik głowny + Podlicznik
18,18
19,63
Ryczałt
4,74
5,12

TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 28.10.2020 R.
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych
Lp.

Rodzaje przekroczen
przekroczenie wśkaznika pH

1

przekroczenie wśkaznikow
(śtawka opłaty naliczana ośobno dla kazdego z
przekroczonych wśkaznikow):
2

cynk, chrom ogolny, miedz, nikiel, ołow

przekroczenie wśkaznikow
(śtawka opłaty naliczana ośobno dla kazdego
z przekroczonych wśkaznikow):
3

fenole lotne (indekś fenolowy), węglowodory
ropopochodne, śubśtancje ekśtrahujące śię
eterem naftowym (np. tłuśzcze), śurfaktanty
anionowe (śubśtancje powierzchniowo czynne
anionowe), śurfaktanty niejonowe (śubśtancje
powierzchniowo czynne niejonowe)
przekroczenie pozośtałych wśkaznikow
(śtawka opłaty naliczana ośobno dla kazdego
z przekroczonych wśkaznikow):

4

ChZT, BZT5, azot amonowy, azot azotynowy,
fośfor, zawieśina i inne

Zakreś przekroczen

Stawka opłaty za przekroczenie
za 1m3 ścieków

Netto

Brutto

0,20

0,22

0,60

0,65

1,01

1,09

0,78

0,84

1,55

1,67

3,34

3,61

5,56

6,00

0,27

0,29

przekroczenie
powyzej 20% do 50%

0,54

0,58

przekroczenie
powyzej 50% do 100%

1,15

1,24

1,91

2,06

0,18

0,19

0,36

0,39

0,76

0,82

1,27

1,37

6,0 ≤ pH <6,5
lub 9,5 <pH ≤ 10,0
5,5 ≤ pH <6,0
lub 10,0 <pH ≤ 10,5
pH < 5,5
lub 10,5 < pH
przekroczenie
do 20%
przekroczenie
powyzej 20% do 50%
przekroczenie
powyzej 50% do 100%
przekroczenie
powyzej 100%
przekroczenie
do 20%

przekroczenie
powyzej 100%
przekroczenie
do 20%
przekroczenie
powyzej 20% do 50%
przekroczenie
powyzej 50% do 100%
przekroczenie
powyzej 100%

* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunkow wprowadzania ściekow przemyśłowych do urządzen
kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4 śumują śię.
Przyjęte przez Spółkę dopuśzczalne wartości wśkaźników zanieczyśzczeń ścieków (z uwzględnieniem: zapiśów
Rozporządzenia Miniśtra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w śprawie śpośobu realizacji obowiązków
dośtawców ścieków przemyśłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także
charakteryśtyki pracy oczyśzczalni ścieków, w tym wpływu pośzczególnych wśkaźników na proceśy oczyśzczania
ścieków oraz na wykorzyśtanie ośadów) wynośzą: ChZTCr : 2625 mg O2/l, zawieśina ogólna: 600 mg/l, fośfor
ogólny: 25 mg P/l.
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