
 

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

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

Informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2018 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 7 lipca 2019 r. do dnia 6 lipca 2020 r.: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej w 

zł/punkt poboru/okres 
rozliczeniowy 

 
netto brutto* netto brutto* 

1. 
W1 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego  
w budynku niebędącym budynkiem wielolokalowym 
zgłaszający zapotrzebowanie na usługę 2,5 m3/h 

4,08 4,41 4,38 4,73 

2. 
W2 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego w 
budynku wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na 
usługę 2,5 m3/h 

4,08 4,41 21,66 23,39 

3. 
W3 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza w budynku 
wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na usługę 3,5 
m3/h 

4,08 4,41 28,43 30,70 

4 
W4 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego  
w budynku wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na 
usługę 10 m3/h 

4,08 4,41 63,07 68,12 

5. 
W5 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego  
w budynku wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na 
usługę 25 m3/h 

4,08 4,41 120,14 129,75 

6. 
W6 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego  
w budynku wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na 
usługę 60 m3/h 

4,08 4,41 183,26 197,92 

7. 
W7 Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody 

4,08 4,41 4,05 4,37 

8. 
W8 Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza 
dodatkowego lub osoby w lokalach wielolokalowych 

4,08 4,41 1,80 1,94 

 

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

od dnia 7 lipca 2019 r. do dnia 6 lipca 2020 r.: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Cena zł/m3 

Stawka opłaty 
abonamentowej w 

zł/punkt poboru/okres 
rozliczeniowy 

 netto brutto* netto brutto* 

1. 

K1 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 
lub przepływomierza do pomiaru ilości ścieków w budynku 
niebędącym budynkiem wielolokalowym zgłaszający 
zapotrzebowanie na usługę 2,5 m3/h 

7,66 8,27 5,68 6,13 

2. 

K2 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 
lub przepływomierza do pomiaru ilości ścieków w budynku 
wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na usługę  
2,5 m3/h 

7,66 8,27 21,30 23,00 

3. 

K3 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 
lub przepływomierza do pomiaru ilości ścieków w budynku 
wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na usługę  
3,5 m3/h 

7,66 8,27 39,02 42,14 

4. 

K4 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 
lub przepływomierza do pomiaru ilości ścieków w budynku 
wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na usługę  
10 m3/h 

7,66 8,27 61,56 66,48 



 

5. 

K5 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 
lub przepływomierza do pomiaru ilości ścieków w budynku 
wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na usługę  
25 m3/h 

7,66 8,27 146,41 158,12 

6. 

K6 odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 
lub przepływomierza do pomiaru ilości ścieków w budynku 
wielolokalowym zgłaszający zapotrzebowanie na usługę  
60 m3/h 

7,66 8,27 206,29 222,79 

7. 
K7 odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

7,66 8,27 49,03 52,95 

8. 
K8 odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie 
wodomierzy zainstalowanych na własnym ujęciu 

7,66 8,27 5,68 6,13 

 
 

3) Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków  wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  
w okresie obowiązywania taryf – od dnia 7 lipca 2019 r. do dnia 6 lipca 2020 r.: 

Lp. 
Wskaźnik 

zanieczyszczenia 
Jednostki 

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenia 

Jednostkowe 
stawki opłat za 1 
kg substancji w 
tym substancji 

wyrażonych jako 
wskaźniki w zł/kg 

Jednostkowe stawki 
opłat za 1 kg 

substancji w tym 
substancji 

wyrażonych jako 
wskaźniki w zł/kg 

netto brutto* 

1. BZT5 mgO2/dm3 700 26,31 28,41 

2. CHZT mgO2/dm3 1400 15,81 17,07 

3. Zawiesina ogólna mg/dm3 700 4,87 5,26 

4. Azot ogólny mgN/dm3 220 26,31 28,41 

5. Fosfor ogólny mgP/dm3 15 26,31 28,41 

6. 
Węglowodory 
ropopochodne 

mg/dm3 

15 460,65 497,50 

7. 
Substancje ekstrahujące 

się eterem naftowym 

mg/dm3 
140 460,65 497,50 

 

4) Wysokość stawek opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf – od dnia 7 lipca 2019 r. do dnia 6 lipca 2020 r.: 

Lp. Wielkość przekroczenia 
Jedn. 
miary 

Wartość opłaty w zł 

     netto brutto* 

1. 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 
wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH 

m3 1,32 1,43 

2. 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 
wartości dopuszczalnej o  0.5 do 1.5  pH 

m3 3,30 3,56 

3. 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 
wartości dopuszczalnej o  1.5 do 2.5  pH 

m3 6,58 7,11 

4. 
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 
wartości dopuszczalnej o  2.5 i więcej pH 

m3 12,76 13,78 

5. 
Za ścieki, których temperatura przekracza 
dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C – za każdy 
stopień przekroczenia 

m3 0,66 0,71 

6. 
Za ścieki, których temperatura przekracza 
dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej – za każdy 
stopień przekroczenia 

m3 1,32 1,43 

 

* 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: 

http://www.pwklegionowo.com/obowiazujace-taryfy/ 


