
 

  PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE  
„LEGIONOWO” Spółka z o.o. 

05-120 Legionowo,  ul. T. Kościuszki 16A 
 

Informujemy, iż w dniu 6 sierpnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę 

dotyczącą zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Legionowo. 

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzone 

taryfy będą obowiązywać wg poniższych cen i stawek:  

  

1) Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf -                

od dnia 21 sierpnia 2022 r. do dnia 20 sierpnia 2023 r.: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej w 

zł/punkt 
poboru/okres 
rozliczeniowy 

 netto brutto* netto brutto* 

1. 

W1 - Gospodarstwa domowe oraz odbiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej, charakteryzujący się zużyciem wody 
ustalonym na podstawie odczytu wodomierza głównego, rozliczani  
w okresach miesięcznych 

4,30 4,64 4,52 4,88 

2. 

W2 - Odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, handlową, 

składową, transportową lub usługową jak również jednostki strefy 
budżetowej, instytucje użyteczności publicznej, miejsca kultu 
religijnego  sklepy wielkopowierzchniowe, budynki wielolokalowe 
(spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe) jednostki 
wojskowe, stacje paliw oraz pozostali odbiorcy charakteryzujący się 
zużyciem wody ustalonym na podstawie odczytu wodomierza 
głównego o średnicy DN 15, DN 20, rozliczani w okresach 
miesięcznych 

4,30 4,64 22,12 23,89 

3. 

W3 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przemysłową, 

handlową, składową, transportową lub usługową jak również 
jednostki strefy budżetowej, instytucje użyteczności publicznej, 
miejsca kultu religijnego, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki 
wielolokalowe (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe) jednostki wojskowe, stacje paliw oraz pozostali 
odbiorcy charakteryzujący się zużyciem wody ustalonym na 
podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy DN 25, DN 32, 
rozliczani w okresach miesięcznych 

4,30 4,64 29,14 31,47 

4 

W4 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przemysłową, 

handlową, składową, transportową lub usługową jak również 
jednostki strefy budżetowej, instytucje użyteczności publicznej, 
miejsca kultu religijnego, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki 
wielolokalowe (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe) jednostki wojskowe, stacje paliw oraz pozostali 
odbiorcy charakteryzujący się zużyciem wody ustalonym na 
podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy DN 40, 
rozliczani w okresach miesięcznych 

4,30 4,64 65,08 70,29 

5. 

W5 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przemysłową, 

handlową, składową, transportową lub usługową jak również 
jednostki strefy budżetowej, instytucje użyteczności publicznej, 
miejsca kultu religijnego, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki 
wielolokalowe (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe) jednostki wojskowe, stacje paliw oraz pozostali 
odbiorcy charakteryzujący się zużyciem wody ustalonym na 
podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy DN 50, DN 65, 
rozliczani w okresach miesięcznych 

4,30 4,64 124,27 134,21 

6. 

W6 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przemysłową, 

handlową, składową, transportową lub usługową jak również 
jednostki strefy budżetowej, instytucje użyteczności publicznej, 
miejsca kultu religijnego, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki 
wielolokalowe (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe) jednostki wojskowe, stacje paliw oraz pozostali 
odbiorcy charakteryzujący się zużyciem wody ustalonym na 
podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy DN 80, DN 
100, rozliczani w okresach miesięcznych 

4,30 4,64 189,75 204,93 



 

7. 

W7 - Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie 

art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, rozliczana w oparciu o informację od 
jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody w okresach 
kwartalnych 

4,30 4,64 12,51 13,51 

8. 

W8 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani co 

miesiąc na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego 
pobierający wodę w celu wykorzystywania jej do podlewania zieleni 

4,30 4,64 1,85 2,00 

9. 

W9 - Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art. 22 ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów 
ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę 
zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów 
zielonych, na podstawie odczytu wodomierza głównego w okresach 
miesięcznych 

4,30 4,64 4,52 4,88 

 

2) Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf -                    

od dnia 21 sierpnia 2022 r. do dnia 20 sierpnia 2023 r.: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej w 

zł/punkt poboru/okres 
rozliczeniowy 

 netto brutto* netto brutto* 

1. 

K1 - Gospodarstwa domowe oraz odbiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
odprowadzający ścieki, rozliczni w okresach miesięcznych 
na podstawie odczytu wodomierza głównego 

8,10 8,75 5,85 6,32 

2. 

K2 - Odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, 

handlową, składową, transportową lub usługową jak 
również jednostki strefy budżetowej, instytucje 
użyteczności publicznej, miejsca kultu religijnego, sklepy 
wielkopowierzchniowe, budynki wielolokalowe 
(spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe) 
jednostki wojskowe, stacje paliw oraz pozostali odbiorcy 
odprowadzający ścieki, rozliczni w okresach miesięcznych 
na podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy 
DN 15, DN 20 

8,10 8,75 21,74 23,48 

3. 

K3 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, 

przemysłową, handlową, składową, transportową lub 
usługową jak również jednostki strefy budżetowej, 
instytucje użyteczności publicznej, miejsca kultu 
religijnego, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki 
wielolokalowe (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe) jednostki wojskowe, stacje paliw oraz 
pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczni w 
okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza 
głównego o średnicy DN 25, DN 32 

8,10 8,75 40,09 43,30 

4. 

K4 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, 

przemysłową, handlową, składową, transportową lub 
usługową jak również jednostki strefy budżetowej, 
instytucje użyteczności publicznej, miejsca kultu 
religijnego, sklepy wielkopowierzchniowe, budynki 
wielolokalowe (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty 
mieszkaniowe) jednostki wojskowe, stacje paliw oraz 
pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczni w 
okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza 
głównego o średnicy DN 40 

8,10 8,75 63,44 68,52 



 

5. 

K5 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, 

przemysłową, handlową, składową, transportową lub 
usługową jak również jednostki strefy budżetowej, 
instytucje użyteczności publicznej, miejsca kultu  sklepy 
wielkopowierzchniowe, budynki wielolokalowe 
(spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe) 
jednostki wojskowe oraz pozostali odbiorcy 
odprowadzający ścieki, rozliczni w okresach miesięcznych 
na podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy 
DN 50, DN 65 

8,10 8,75 151,33 163,44 

6. 

K6 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, 

przemysłową, handlową, składową, transportową lub 
usługową jak również jednostki strefy budżetowej, 
instytucje użyteczności publicznej, sklepy 
wielkopowierzchniowe, budynki wielolokalowe 
(spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe) 
jednostki wojskowe oraz pozostali odbiorcy 
odprowadzający ścieki, rozliczni w okresach miesięcznych 
na podstawie odczytu wodomierza głównego o średnicy 
DN 80, DN 100 

8,10 8,75 213,36 230,43 

7. 
K7 - Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody w okresach miesięcznych 
8,10 8,75 49,46 53,42 

8. 

K8 - Odbiorcy odprowadzający ścieki, rozliczani w 

okresach miesięcznych na podstawie wodomierzy 
zainstalowanych na własnych ujęciach wody, zgłaszający 
zapotrzebowanie na usługę dla wszystkich DN 

8,10 8,75 5,85 6,32 

9. 

K9 - Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, 

przemysłową, handlową, składową, transportową lub 
usługową jak również jednostki strefy budżetowej, 
instytucje użyteczności publicznej, sklepy 
wielkopowierzchniowe, budyni wielolokalowe (spółdzielnia 
mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe) jednostki 
wojskowe oraz pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki, 
rozliczni w okresach miesięcznych na podstawie odczytu 
urządzenia pomiarowego 

8,10 8,75 213,36 230,43 

 

 

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny netto zostanie doliczona stawka podatku VAT 
obowiązująca na skutek wprowadzonej zmiany. Na dzień ustalania niniejszej taryfy stawka podatku 
wynosi 8%.  

 
Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat dostępna jest na stronie: 

https://pwklegionowo.com/obowiazujace-taryfy/ 

https://pwklegionowo.com/obowiazujace-taryfy/

