
L.p.
Taryfowa grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka netto 

w okresie od 25 do 

36 miesiąca

Dopłata Gminy 

netto od 

01.01.2021 r.      

do 31.12.2021 r.

Cena/stawka 

brutto w okresie 

od 01.01.2021 r. 

do 05.07.2021 r.

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,15 - 6,64

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody 6,15 6,64

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

L.p.
Taryfowa grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka netto 

w okresie od 25 do 

36 miesiąca

Dopłata Gminy 

netto od 

01.01.2021 r.      

do 31.12.2021 r.

Cena/stawka 

brutto w okresie 

od 01.01.2021 r. 

do 05.07.2021 r.

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
7,42 - 8,01

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

1
Gospodarstwa 

domowe

1

Grupa A1 

gospodarstwa 

domowe

2 Pozostali odbiorcy

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.                                                                                                                   
Taryfa opłat za wodę i ścieki na okres                                                                                                                                                                                                                             

od 01.01.2021 r. do 05.07.2021 r.



L.p.
Taryfowa grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka netto 

w okresie od 25 do 

36 miesiąca

Dopłata Gminy 

netto od 

01.01.2021 r.      

do 31.12.2021 r.

Cena/stawka 

brutto w okresie 

od 01.01.2021 r. 

do 05.07.2021 r.

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
7,42 8,01

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
7,42 8,01

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
18,4 19,87

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

2

Grupa A2 

podmioty 

prowadzące 

działalność 

zakwalifikowaną 

wg PKD z 2007 r.  

do sekcji O, P, Q 

oraz do działu 94 

w sekcji S*.

3

Grupa B

dostawcy ścieków 

bytowych  i 

komunalnych 

niewymienieni w 

grupie A

4

Grupa C

Dostawcy ścieków z 

zakładów 

przemysłowych i 

usługowych 

wytwarzający ścieki 

o podwyższonym 

ładunku,zawierające 

do 3 mg chromu / 

litr, których 

oczyszczanie 

powoduje znaczące 

zwiększenie kosztów 

eksploatacyjnych 

oczyszczalni



L.p.
Taryfowa grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka netto 

w okresie od 25 do 

36 miesiąca

Dopłata Gminy 

netto od 

01.01.2021 r.      

do 31.12.2021 r.

Cena/stawka 

brutto w okresie 

od 01.01.2021 r. 

do 05.07.2021 r.

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
9,58 10,35

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków
5,23 5,65

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 2 m-ce

8,60 9,29

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z ryczałtu 

co 1 m-c

17,20 18,58

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 2 m-ce

10,90 11,77

opłata stała abonamentowa zł/odb/okres 

rozliczeniowy w rozliczeniach z 

wodomierza co 1 m-c

21,80 23,54

6

Grupa E

dostawcy ścieków 

o znacząco 

obniżonym 

ładunku

*  wg PKD z 2007 r. są to:

     sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, 

     sekcja P - edukacja,

     sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

     dział 94 w sekcji S – działalność organizacji członkowskich (organizacji komercyjnych i pracodawców, organizacji profesjonalnych, związków zawodowych, 

organizacji religijnych, organizacji politycznych).  

     

5

Grupa D

Dostawcy ścieków z 

zakładów 

przemysłowych i 

usługowych 

wytwarzający ścieki 

o podwyższonym 

ładunku, których 

oczyszczanie 

powoduje 

zwiększenie kosztów 

eksploatacyjnych 

oczyszczalni


