
TARYFA ZA WoDĘ I SCIEKI NA RoK 2011

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o' o, w Ketach ogłasza taryfy za wodę
i ścieki na podstawie art. 24 ust.8 i 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniv w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z2006 t. nr If3 poz'858, tekst jednolity).

Do cen określonych w kolumnach 4 pov,ryŻszych tabel do|icza się podatek od towarów
i usług, zgodnie z obowtązującymi przepisami 
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Wvsokość cen za dostarczo w

L.p Taryfowa grupa
odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka Jednostka
miarynetto

I 2 a
J 4 5

I - gospodarstwa domowe
cenazalmt

dostarczonej wody,
3,96 złlm3

2.

- pozostali odbiorcy
- Gmina za wodę pobranądo
zasilania publ i cznych fontann i
na cele przeciv'łpoiarowe oraz do
zr aszania pub I icznych ul ic i
publicznvch terenów zielonych

cena za lm3
dostarczonej wody,

3,96 zł'lm3

Wvsokość cen za od Ścieli

L.p Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka
miarynetto

1 2 3 4 5

1 gospodarstwa domowe
cenazalmt

odprowadzonych
ścieków

6,98 zł' l m3

2. - pozostali odbiorcy
cęnaza Im'

odprowadzonych
ścieków

6,98 złlm3

w stawek oplafv abonamentowei w 20ll r.

Lp Rodzaj opłaĘ stawka
Jednostka miary

netto
opłata abonamentowa _ woda
(na odbiorcęw złlm-c\

1.1

- w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza
słówneso" odczl,Ą co 1 m-c

9,89 zŁlm-c

L2.
w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza
słówneso. odczyt co 2 m-c e

6,58 zł'lm-c

1.3.

w rozliczeniach w oparciu o
wskazania wodomierza
dodatkowego. odczW co 1 m-c

6,62 zł'lm.c

r.4
w roz|iczęniach w oparciu o
wskazania wodomierza
dodatkoweso. odczvt co 2 m-ce

3,31 zł.lm-c

2.
opłata abonamentowa _ ścieki
(na odbiorcę w zŁ/mc)

4,50 zł.lm-c



Stawki opłat dodatkowych za wprowadzanie do ścieków, których parametry
nko

Stawki opłat, o których mowa w pkt 5 obliczane będą zgodnie ztabe|ą,,PodztaŁ wskaźników
zanleczyszczęn na grupy' wielkości jednostko^wego stęzenla, oraz procent wzrostu opł'aty za
przel<roczenie jednej jednostki stęzenia w lm, ścieków stanowiącą zał'ącznik do niniejszego
wniosku wg następujących zasad:

a) w przypadku przekroczen|a stęzeń w kilku wskaŹnikach grupy I wymiar opłaty ustala
się przyjmując opłatę za ten wskaŹnik grupy I, którego prze|<roczenie pociąga za sobą
najv'ryŻszą oplatę'

b) w przypadku przekroczenia stęzeń kilku wskaŹników grupy II - wymiar opłaty ustala
się jako sumę opłat zaptzeboczonewskaŹniki grupy II,

c) w przypadku przekroczenia stęzeń równocześnie we wskaŹnikach grup I i II _ wymiar
opłaty ustala się jako sumę opłat za ten wskaŹnik grupy I, którego przekroczenie
pociąga za sobąnąwyżtsząopłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaŹniki grupy II.

kanalizacji
ie:nie od iadaia waru m ustalonym w umowre :

Lp Wyszczególnienie Stawki i opłaty Jednostka
miarv

I
Temperatura ścieków j est wyzsza o
mniei niŻ 5oC od doouszcza|nel

10 o/o cenv oczyszczania 1 mJ ścieków zł.lm3

2.

Temperatura ścieków jest równa lub
wyisza o więcej niż 5.C od
doouszczalnei

50 % cenv oczyszczania l m3 ścieków złl m3

a
J.

wartośó odczynu pH wyzsza od
górnej |ub ntŻsza od dolnej granicy
dopuszcza|nej o mniej niż 1,0 pH

50 % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków złl m3

4,

wartość odczynu pH wyŻsza od
górnej Iub ntŻsza od dolnej granicy
dopuszcza|nej o więcei niż,1,0 pH

10O % ceny oczyszczania 1 m3 ścieków złl m3

5.
Za pr zekr o częnl'e dopus zczalnych
stęzeń wskaŹnikó w zanie czy szczęń

Wg wzoru :

%o wzrOStu
opłaty za cęna

J.sxprzekroczeniexoczyszczania
jednejjednostki l m] ścięków

w/g tabeli

gdzie
fivw

dww

J.s.

- faktyczna wartość wskaŹnika zanieczyszczeń w
ściekach

. dopuszczalna wartośó wskazn ika zanieczyszczeń
w ściekach

. jednostka stężenia wg tabeli stanowiącej załączntk
do niniejszego wniosku

Izl/ m-
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Podział wskaźników zanieczyszczeit na grupy' wielkości jednostkowego stężenia, oraz oń

wz ros tu o p la ty za Drzekr oczen ie i ed n os tkowe go stęże n i a zanieczy szczeń.

Lp. Wskaźniki Grupa
Jednostka
stężenia

glm'

o/o wzrostu opłaĘ za
przekr o czenie j ednej lu b

kolejnej jednostki stężenia w
1 m3 ścieków

zawiesiny ogólne I 50 10

2. CWZT I 100 10

3. BZT5 I 100 10

4. azot amonowy I il\
"t"

5. azot ogolny I il\" )"

6. fosfor ogólny I 1 il\

7. chlorki I 100 5

8. siarczany I 100 5

9.
substancj e ekstrahuj ące się
eterem naftowym I t0 5

10. fenole lotne II 0,05 05

11
substancj e powierzchniowo
czynnę anionowę

il tl \

12. ołów il 0,1 1,0

1a
lJ. mtedź II 0,1 1,0

14. cyŃ II 0,1 1,0

15. kadm II 0,1 1,0

t6. chrom (VI) il 0,1 1,0

17. chrom ogólny II ol 0,5

18. nikiel II 1 1,0

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 i obowiązywać będzie do 31.12.201|
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