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ZAOPATRZENIE W WODĘ

 

 

 

 

Cena  

 

 

Netto* Brutto

 

 

stawka
VAT

8%

Wszyscy odbiorcy  (w zł/m3) 4,48 4,84

 Symbol Stawka opłaty abonamentowej**  

WGGZE
WPGZE

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego,
korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub
nieposiadające takiego wodomierza, korzystający z e-faktury

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

3,93 4,24

WGGZF
WPGZF

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego,
korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub
nieposiadające takiego wodomierza, korzystający z faktury
tradycyjnej

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

4,85 5,23

WGGTE
WPGTE

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego,
korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego,
korzystający z e-faktury

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

8,37 9,04

WGGTF
WPGTF

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego,
korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego,
korzystający z faktury tradycyjnej

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

9,29 10,03

WGNBE
WPNBE

Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia,
nieposiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

3,12 3,37

WGNBF
WPNBF

Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia,
nieposiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury
tradycyjnej

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

4,04 4,37

WGLZE
WPLZE

Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte
rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego
wodomierza odliczającego lub nieposiadające takiego
wodomierza, korzystający z e-faktury

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

2,04 2,2

WGLZF
WPLZF

Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte
rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego
wodomierza odliczającego lub nieposiadające takiego
wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

2,96 3,2

WGLTE
WPLTE

Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte
rozliczeniem indywidualnym, korzystający  z tradycyjnego odczytu
wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

6,48 7

1/3

Pobrano: 26.07.17
http://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki/

http://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki/


WGLTF
WPLTF

Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęte
rozliczeniem indywidualnym, korzystający  z tradycyjnego odczytu
wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej

(w
zł/odbiorcę/
m-c)

7,4 7,99

* do cen i stawek opłaty abonamentowej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi
przepisami.

** Stawki opłaty abonamentowej są równe dla Gospodarstw i Pozostałych odbiorców

ODBIÓR ŚCIEKÓW

 

 

 

Cena  

 

 

Netto* Brutto

 

 

stawka VAT

8%

 Wszyscy odbiorcy   (w zł/m3) 5,51 5,95

Symbol Stawka opłaty abonamentowej    

ŚGD
ŚPO

Wszyscy odbiorcy (w zł/odbiorcę/ m-c) 2,67 2,89

* do cen i stawek opłaty abonamentowej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi
przepisami

MPWiK S.A. we Wrocławiu informuje, że Rada Miejska Wrocławia, uchwałą nr XXXV/723/17 z dnia 19.01.2017 r., 
przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla  zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub
roztopowych na terenie gminy Wrocław.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych obowiązująca do dnia 28 lutego
2018 r.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W POSTACI WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

Symbol Cena  Netto* Brutto

 stawka VAT

8%

DWO Wszyscy odbiorcy  (w zł/m3) 1,47 1,59

* do cen i stawek opłaty abonamentowej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi
przepisami.

Średnioroczna wielkość opadów atmosferycznych na terenie Gminy Wrocław pozyskiwana każdorazowo z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Okres do średniej 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2006-2015

Wielkość (m³/m²) 0,5523 0,5753 0,5879 0,5723
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Data
obowiązywania

01.03.2014–
28.02.2015

01.03.2015–
29.02.2016

01.03.2016-
28.02.2017

01.03.2017-
28.02.2018
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