
 

 

 

 
 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

 
Szanowni Państwo, 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., uprzejmie informuje, 
że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie o nomenklaturze WA.RZT.70.50.2021/10, ceny oraz wysokość stawek 
opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 
gminy Piaseczno na okres 3 lat przedstawią się następująco:   
 
Tabela 1. Zestawienie cen i stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę w okresie nowych 
taryf. 
 

a) W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

(tj. od 24-07-2021 r. do 23-07-2022 r.) 
Uwaga: poniższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie 
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór 
ścieków objęte są stawką 8%. 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 

0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,45 8% 1,57 
II Grupa 2 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,45 8% 1,57 
III Grupa 3 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/3m-c) 4,35 8% 4,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

b) W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

(tj. od 24-07-2022 r. do 23-07-2023 r.) 
Uwaga: poniższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie 
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór 
ścieków objęte są stawką 8%. 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 

0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,46 8% 1,58 
II Grupa 2 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,46 8% 1,58 
III Grupa 3 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/3m-c) 4,38 8% 4,73 
 

c) W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

(tj. od 24-07-2023 r. do 23-07-2024 r.) 
Uwaga: poniższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie 
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór 
ścieków objęte są stawką 8%. 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 

0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,44 8% 1,56 
II Grupa 2 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 1,44 8% 1,56 
III Grupa 3 1 Cena usługi dostawy wody (zł/m3) 3,55 8% 3,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/3m-c) 4,32 8% 4,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 2. Zestawienie cen i stawek opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków w okresie 
nowych taryf. 
 

a) W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

           (tj. od 24-07-2021 r. do 23-07-2022 r.) 
Uwaga: poniższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie 
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór 
ścieków objęte są stawką 8% 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 

0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,10 8% 9,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 3,04 8% 3,28 
II  Grupa 2 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,10 8% 9,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 3,04 8% 3,28 
 

b) W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

(tj. od 24-07-2022 r. do 23-07-2023 r.) 
Uwaga: poniższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie 
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór 
ścieków objęte są stawką 8% 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 

0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,10 8% 9,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 2,91 8% 3,14 
II  Grupa 2 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,10 8% 9,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 2,91 8% 3,14 
 

c) W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

(tj. od 24-07-2023 r. do 23-07-2024 r.) 
Uwaga: poniższe ceny są cenami netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie 
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku, sprzedaż wody i odbiór 
ścieków objęte są stawką 8% 

Lp. 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

wielkość cen i stawek opłat w okresie 
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy wielkość cen i stawek 

opłat 

0 1 2 3 4 5 
I Grupa 1 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,10 8% 9,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 2,73 8% 2,95 
II  Grupa 2 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,10 8% 9,83 

2 Stawka opłaty abonamentowej (na odb. w zł/m-c) 2,73 8% 2,95 



 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące taryfowych grup odbiorców usług 
 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zdefiniowano trzy grupy taryfowe odbiorców usług: 

Grupa 1 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstwa domowe) wykorzystujący 
wodę na cele bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach 
miesięcznych 

Grupa 2 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę podmioty gospodarcze, użyteczność 
publiczna wykorzystująca wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w okresach miesięcznych  

Grupa 3 

Gmina jako odbiorca zgodny z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków rozliczany na podstawie pisemnych informacji (raportów) zużycia wody na 
cele wskazane w powyższym artykule, rozliczenie w okresie 3 miesięcznym 

 
Grupa 1 – Gospodarstwa domowe 
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
(gospodarstwa domowe) wykorzystujący wodę na cele bytowe, rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w okresach miesięcznych. 

Grupa 2 – Podmioty gospodarcze i podmioty użyteczności publicznej 
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę podmioty 
gospodarcze, użyteczność publiczna wykorzystujący wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani 
na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach miesięcznych. 
Grupa 3 –Gmina jako odbiorca zgodny z art. 22 ustawy zaopatrzeniowej 
Do tej grupy zalicza się Gminę jako odbiorcę zgodnego z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków rozliczany na podstawie pisemnych informacji (raportów) 
zużycia wody na cele wskazane w powyższym artykule, rozliczenia w okresie 3 miesięcznym. 
 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zdefiniowano dwie grupy taryfowe odbiorców usług: 

Grupa 1 

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków gospodarstwa domowe, podmioty 
użyteczności publicznej odprowadzające ścieki bytowe, rozliczani w okresach miesięcznych na 
podstawie ilości dostarczonej wody według wskazań wodomierza głównego    

Grupa 2 

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków podmioty gospodarcze odprowadzające 
ścieki komunalne, rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie ilości dostarczonej wody według 
wskazań wodomierza głównego 

 



 

 

 

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej 
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców wytwarzających ścieki w ramach gospodarstw domowych, 
jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni) 
wytwarzających ścieki bytowe, rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie ilości dostarczonej 
wody według wskazań wodomierza głównego. 

Grupa 2 – Podmioty gospodarcze 
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców wytwarzających ścieki komunalne, prowadzących 
działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, jak również odbiorców 
prowadzących działalności gospodarcze nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, 
składową transportową lub usługową oraz pozostałych klientów niewymienionych w grupie 1, 
rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie ilości dostarczonej wody według wskazań 
wodomierza głównego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


