
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą  
nr 229/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na obszarze gminy Radzymin, informuje, że od 01.05.2016 do 30.04.2017 roku 
wprowadzone zostaną następujące ceny i stawki opłat:  
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę: 

Lp. 
Taryfowa grupa  
odbiorców 

             Wyszczególnienie 
 

Cena/stawka 
 opłaty netto 

Jednostka 
miary 

1. Gospodarstwa  
domowe 

Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,32 
 

5,28 

zł/m3 
 
zł/odb.1)/m-c 

2. 
Podmioty gospodarcze, 
 budynki użyteczności  
publicznej 

Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,32 
 

10,56 

zł/m3 
 
zł/odb./m-c 

3. Wspólnoty mieszkaniowe 
Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,32 
 

10,56 

zł/m3 
 
zł/odb./m-c 

4. Pozostałe gospodarstwa 
 domowe 

Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,32 
 

3,94 

zł/m3 
 
zł/odb./m-c 

5. e- gospodarstwa  
domowe 

Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,26 
 

5,28 

zł/m3 
 
zł/odb./m-c 

6. e- wspólnoty mieszkaniowe 
Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,26 
 

10,56 

zł/m3 
 
zł/odb./m-c 

7. e- pozostałe gospodarstwa 
 domowe 

Cena za dostarczoną wodę 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

3,26 
 

3,94 

zł/m3 
 
zł/odb./m-c 

1)odb. – Odbiorca  
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki: 

Lp.  Taryfowa grupa  
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka  
opłaty netto 

Jednostka  
miary 

1. 
Gospodarstwa  
domowe i inne niż  
przemysł 

Cena za odprowadzone ścieki 7,69 zł/m3 

2. Przemysł Cena za odprowadzone ścieki 9,53 zł/m3 

3. 

Gospodarstwa  
domowe korzystające  
z przydomowych  
pompowni ścieków 

Cena za odprowadzone ścieki 7,10 
 

zł/m3 
 

4. 

Gospodarstwa domowe 
nie posiadające przyłącza 
wodociągowego, 
rozliczane w oparciu o 
przepisy dotyczące 
przeciętnych norm 
zużycia wody 

Cena za odprowadzone ścieki 
 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

7,69 
 
 

4,33 

zł/m3 

 

 

zł/odb./m-c 



 
 
 
 
Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych: 
Lp. Taryfowa grupa  

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłaty netto 
Jednostka 
miary 

1. 

Dostawcy  
wprowadzający do 
kanalizacji sanitarnej 
 ścieki przemysłowe 

Cena za ścieki przekraczające jeden  
z poniższych parametrów*): 
BZT5  –powyżej 900 mgO2/dm3 
CHZT- powyżej 1500 mg/O2/dm3 

23,07       zł/m3 

*)obowiązująca od odczytu wskazań przyrządu pomiarowego w chwili pobrania próby ścieków o przekroczonym 
parametrze do odczytu wskazań przyrządu pomiarowego po przedłożeniu przez Odbiorcę usług wyników badań 
ścieków, przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę, będących potwierdzeniem wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków o charakterze bytowym 
 
 
 
Wysokość stawki opłaty za przyłączenie  do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych: 
L.p. Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłaty netto 
Jednostka 
miary 

1. 
Opłata za przyłączenie do urządzeń  
wodociągowo-kanalizacyjnych          150 zł/przyłącze 

 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 

/-/ Małgorzata Klimkiewicz-Król 
 
  
 

5. 

e - gospodarstwa 
domowe nie posiadające 
przyłącza 
wodociągowego, 
rozliczane w oparciu o 
przepisy dotyczące 
przeciętnych norm 
zużycia wody 

Cena za odprowadzone ścieki 
 
 
Stawka opłaty abonamentowej 

7,63 
 
 

4,33 

zł/m3 

 

 

zł/odb./m-c 


