
 
 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

Przedsi ębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w N owogardzie 
działając na podstawie art. 24 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami  
ogłasza, że zgodnie z Uchwał ą Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29.11.2016 r. 
taryfy dla Odbiorców usług wodoci ągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Dobrzany wyno szą: 

 
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,06 zł/m3 netto + należny 
podatek VAT 8% = 3,30 zł/m3 brutto,  
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego – 7,41 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 8,00 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  
o wskazania wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym – 4,37 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + 
należny podatek VAT 8% = 4,72 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 5,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 5,44 
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
 
- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 5,83 zł/m3 netto  
+ należny podatek VAT 8% = 6,30 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,72 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek 
VAT 8% = 7,26 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, którym przedsiębiorstwo 
świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 11,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 11,98 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi 
wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 8,72 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 
9,42 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto. 
 

Taryfy obowi ązują od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 
 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków przemysłowych 
do urz ądzeń kanalizacyjnych 

Lp. Wskaźniki okre ślone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

Stawka opłaty w zł / 1 m 3 

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%* 

Powyżej 50% 
do 100%* 

Powyżej 
100%* 

Poni żej 6,5 
do 6,0  

i powy żej 9,5 
do 10,0 ** 

Poni żej 6,0 do 
5,5 i powy żej 

10,0 do 10,5 ** 

Poni żej 5,5 do 
4,5 i powy żej 

10,5 do 11,5 ** 

Poni żej 
4,5  

i powy żej 
11,5 ** 
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2 3 4 5 

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z 
VAT 

Grupa I 

1. Chlorki 

0,10 / 0,11  0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,47 2. Siarczany 

3. pH 

Grupa II 

4. BZT5 

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40 
5. ChZT 

6. Zawiesina 

7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym 



 
 
 

Grupa III 

8. 
Związki biogenne:  
azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, 
fosfor ogólny 

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80 
9. 

Metale ciężkie: 
Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag 

10. Węglowodory ropopochodne 

11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe 

12. Siarczki 

13. Fenole 

Grupa IV 14. 

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione w 
załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku         
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego            
(Dz. U. z 20014, poz.1800) w tym Hg. Cd. 

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków 

 
*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3) 
**- dotyczy pH (poz. 3) 
 
Stawki opłat za przył ączenie do urz ądzeń wodoci ągowo-kanalizacyjnych 
 

Lp.  Rodzaj stawki 
Stawka opłaty w zł  

netto z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80 

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80 

 
* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej 
wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów. W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór 
następny wynosi 50% stawki podstawowej. 
 

Taryfy obowi ązują od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 
 Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się  
w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.00 do 15.00.  
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 
zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi  
i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług. 
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl 


