
Przedsiębiorstwo Komunalne ,,PEGIMEK" Sp. z o.o. w Świdniku 
 

działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku  o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328),  

ogłasza 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie miasta Świdnika obowiązujące w okresie  
od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. 

 

Cena za dostarczaną wodę wynosi:  

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 
usług Cena  Jednostka 

miary 

G 1W 

Gospodarstwa domowe w budynkach 
mieszkalnych  jednorodzinnych i 
wielorodzinnych, obiekty użyteczności 
publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, 
odbiorcy pozostali 

3,61  zł/m3 

G 2W 
Odbiorcy produkcyjni (woda wchodzi w skład lub 
bezpośredni kontakt z produktami 
żywnościowymi i farmaceutycznymi) 

3,69  
zł/m3 

G 3W Produkcyjni odbiorcy usług 3,73 zł/m3 

 
 
 
Cena za odprowadzanie ścieków wynosi: 

Grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 
usług Cena  Jednostka 

miary 

G 1S 
Gospodarstwa domowe w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych i 
wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej 

6,62  zł/m3 

G 2S Odbiorcy pozostali 8,09 zł/m3 

G 3S Odbiorcy usług z osiedla Żwirki i Wigury 7,09  zł/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stawki opłat abonamentowych: 
 
Dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych 
 
Abonament Kategoria odbiorców usług Cena Jednostka miary 

A 1 

dla odbiorców wody 
 w rozliczeniach w oparciu    
o wskazania wodomierza 
głównego  

6,75 
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, 
rozliczenia należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania wody  

/okres rozliczeniowy 

A 2 

dla odbiorców ścieków  
w rozliczeniach w oparciu     
o wskazania wodomierza 
głównego  

8,54 
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, 
rozliczenia należności i gotowości do 

świadczenia usług odprowadzania 
ścieków / okres rozliczeniowy 

A 3 

dla odbiorców wody i 
odbiorców ścieków  
w rozliczeniach w oparciu     
o wskazania wodomierza 
głównego  

9,94 

zł/za jednostkę odczytu wodomierza, 
rozliczenia należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków / okres 
rozliczeniowy 

A 4 

w rozliczeniach w oparciu      
o wskazania wodomierza 
mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej 

5,35 
zł/za jednostkę odczytu wodomierza                

i rozliczenia należności /okres 
rozliczeniowy 

A 5 
w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym 

5,35 
zł/za jednostkę odczytu wodomierza               

i rozliczenia należności /okres 
rozliczeniowy 

 
Dla odbiorców rozliczanych w okresach kwartalnych 
 
Abonament Kategoria odbiorców usług Cena Jednostka miary 

A 6 

dla odbiorców wody 
w rozliczeniach w oparciu        
o wskazania wodomierza 
głównego  

9,55 
zł/za jednostkę odczytu wodomierza, 
rozliczenia należności i gotowości do 
świadczenia usług dostarczania wody  

/okres rozliczeniowy 

A 7 
w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym 

5,35 
zł/za jednostkę odczytu wodomierza               

i rozliczenia należności /okres 
rozliczeniowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3 
 
   Przeciętna stawka opłaty  1,92 zł 

Wielkość przekroczenia4) 

do 20%1) 21%-50%1) 51%-100%1) powyżej 100% - 
200%1) 

L.p. Wskaźniki określone w umowie 
poniżej 6,5 do 
6,0 i powyżej 
9,5 do 10,02) 

poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 
10,0 do 10,52) 

poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 
10,5 do 11,52) 

poniżej 4,5  i 
powyżej 11,52) 

1. Chlorki 

2. Siarczany Grupa I 

3. pH 

0,08 zł 0,53 zł 1,14 zł 1,52 zł 

4. BZT5 

5. ChZT 

6. Zawiesina ogólna Grupa II 

7. Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 

0,15 zł 1,06 zł 2,28 zł 3,03 zł 

Związki biogenne: 8. 

azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny 

9. Metale ciężkie: Zn, Crogólny, Cr+6, Cu, Ni, 
Pb, As, V, Ag 

10. Węglowodory ropopochodne lub 
niepolarne składniki ekstraktu 
eterowego 

11. Substancje powierzchniowo czynne 
anionowe 

12. Siarczki 

Grupa III 

13. Fenole lotne 

0,30 zł 2,12 zł 4,55 zł 6,07 zł 

Grupa IV 

14. Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione w 
wykazie I załącznika do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 
2005r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, 
których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 
2005 Nr 233, poz. 1988 ze zmianami) - 
w tym Hg, Cd. 

6,07 zł Wstrzymanie odbioru ścieków 3) 

       
       
1) - dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczeń oprócz pH    
2) - dotyczy pH      
3) - dotyczy również przekroczeń powyżej 200 %     
4) - w przypadku przekroczeń powyżej 200 %, dla każdego ze wskaźników z grup I - III określonych umową 
(oprócz pH), stawkę wynikającą z tabeli zwiększa się o iloczyn stawki przeciętnej i procentowej wartości  
przedziału przekroczenia powyżej 200% 
     
 

Do cen i stawek opłat określonych wyżej należy doliczyć podatek od towarów i usług 
zgodnie z obowiązującą stawką. 


