
W związku z brakiem zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Radę Miejską 
w Gościnie na obszarze Gminy i Miasta Gościno do momentu zatwierdzenia nowych taryf obowiązują dotychczasowe ceny.

Cena/stawka brutto zawiera podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.(Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/ stawka Jednostka miaryNetto z 8% VAT
i. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Gospodarstwo domowe cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,37 5,80 zł/m3

2. Jednostki produkcyjne cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,37 5,80 zł/m3

3. Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 dostarczonej wody 5,37 5,80 zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/ stawka Jednostka miaryNetto Z 8% VAT
i. 2. 3. 4. 5. 6.

1.
Gospodarstwo domowe

cena za 1 m3 dostarczonej wody 8,80 9,50 zł/m3

2.
Jednostki produkcyjne

cena za 1 m3 dostarczonej wody 8,80 9,50 zł/m3

3.
Pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 dostarczonej wody 8,80 9,50 zł/m3

Dopłata z budżetu Gminy Gościno (uchwała Nr XIX/116/16 z dnia 14 stycznia 2016 roku) dla gospodarstw domowych: 
-do 1 m3 wody -w wysokości brutto 1,08 zł 
-do 1 m3 ścieków -w wysokości brutto 1,90 zł

Opłaty przyłączeniowe do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

LP-__ Rodzaj usługi jm. Cena netto
1. Przyłączenie do urządzeń wodociągowych zadanie 59,66
2. Przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych zadanie 59,66

3. Przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
(łącznie zgłoszonej do odbioru) zadanie 80,78



Wysokość stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Do stawek opłat doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Lp. Rodzaj substancji

ZAKRES I ZAKRES II ZAKRES III ZAKRES IV
Zakres 

wskaźników 
zanieczyszczeń 

i ich 
dopuszczalne 

wartości

Stawka opłaty 
dodatkowej zł/m3

Zakres 
wskaźników 

zanieczyszczeń 
i ich 

dopuszczalne 
wartości

Stawka opłaty 
dodatkowej zł/m3

Zakres 
wskaźników 

zanieczyszczeń 
i ich 

dopuszczalne 
wartości

Stawka opłaty 
dodatkowej zł/m3

Zakres 
wskaźników 

zanieczyszczeń 
i ich 

dopuszczalne 
wartości

Stawka opłaty 
dodatkowej zł/m3

1. Zawiesina ogólna 
mg/dm3 351-600 0,47 601-900 0,71 901-1200 1,07 >1200 1,61

2.
Chemiczne 
zapotrzebowanie 
tlenu -CHZTCrmgO2/l

701-1300 0,47 1301-2000 0,71 2001-3000 1,07 >3000 1,61

3.
Biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu-
BZT5mgO2/l

351-600 0,47 601-1000 0,71 1001-1500 1,07 >1500 1,61

4. Azot ogólny -mg N/l 56-80 0,47 81-120 0,71 121-150 1,07 >150 1,61
5. Fosfor ogólny -mg P/l 11-20 0,47 21-25 0,71 26-30 1,07 >30 1,61
6. Chlorki mgCl/1 1001-1500 0,47 1501-2000 0,71 2001-5000 1,07 >5000 1,61

7. Węglowodory 
ropopochodne mg/1 16-20 0,47 21-25 0,71 26-30 1,07 >30 1,61

8.
Substancje ekstrahujące 
się eterem naftowym 
mg/1

101-130 0,47 131-160 0,71 161-190 1,07 >190 1,61

9. pH 6,4-6,0 0,47 5,9-5,5 0,71 5,4-5,00 1,07 <5 1,61
9,6-10,0 0,47 10,1-10,5 0,71 10,6-11,0 1,07 >11,0 1,61



Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzanych ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określone są na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych./ Dz.U.Nr 136 poz. 964/ oraz dopuszczalnego 

obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkiem tych zanieczyszczeń ujętych w załączonej tabeli „wysokości stawek opłat” .

2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 

w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pochodzących 

z obiektów Odbiorcy (Dostawcy ścieków) pobranych na przykanaliku odprowadzającym ścieki z obiektu Odbiorcy usług (Dostawcy 

ścieków) w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy w/w rozporządzenia.

3. W przypadku stwierdzenia przez MWiK Spółka z o.o. przekroczenia przez Odbiorcę usług/ Dostawcę ścieków / warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka będzie naliczała opłatę za przekroczenie tych warunków, zgodnie z obowiązującą w danym 

okresie taryfą.

4. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i /lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w wprowadzanych 

ściekach będą naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń.

5. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczane będą dla każdego 

parametru ujętego w tabeli „wysokości stawek opłat”, w którym nastąpiło przekroczenie dozwolonych wielkości.

6. Sposób obliczenia opłaty dodatkowej za jeden m3 ścieków w przypadku nie spełnienia dopuszczalnych wartość wskaźników zanieczyszczeń 

w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

Opłata dodatkowa = ilość ścieków (m3) wprowadzonych przez Odbiorcę usług / dostawcę ścieków/ do urządzeń kanalizacyjnych, 

naliczonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub jako równą ilości pobranej wody x suma stawek opłat.


