
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie – organ regulacyjny, 
decyzją nr KR.RZT.70.63.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krynica-Zdrój i gminy uzdrowiskowej Muszyna 

W okresie od 31 05 2021 r. do 30.05.2022 r.  obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczonej wody, 1 m3 odebranych 
ścieków oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania  ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, które wynoszą: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena/stawka netto w okresie 

od 31.05.2021 r. do 30.05.2022 r. 

Netto Brutto 

1. Cena za 1 m
3
 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców  

6,01 zł  6,49 zł  

2. Cena za 1 m
3
 odprowadzonych ścieków 

dla wszystkich odbiorców 5,90 zł  6,37 zł  

3. Stawka opłaty za p rzekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za  

1 m
3
/krotność przekroczen ia 

5,90 zł  6,37 zł  

 

W okresie od 31 05 2022 r. do 30.05.2023 r.  obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczonej wody, 1 m3 odebranych 
ścieków oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania  ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, które wynoszą: 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena/stawka netto w okresie  

od 31.05.2022 r. do 30.05.2023 r. 

Netto Brutto 

1. Cena za 1 m
3
 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców  

6,09 zł  6,58 zł  

2. Cena za 1 m
3
 odprowadzonych ścieków 

dla wszystkich odbiorców 6,08 zł  6,57 zł  

3. Stawka opłaty za p rzekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za  

1 m
3
/krotność przekroczen ia 

6,08 zł  6,57 zł  

 

W okresie od 31 05 2023 r. do 30.05.2024 r.  obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczonej wody, 1 m3 odebranych 
ścieków oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania  ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, które wynoszą: 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena/stawka netto w okresie 

od 31.05.2023 r. do 30.05.2024 r. 

Netto Brutto 

1. Cena za 1 m
3
 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców  

6,22 zł  6,72 zł  

2. Cena za 1 m
3
 odprowadzonych ścieków 

dla wszystkich odbiorców 6,15 zł  6,64 zł  

3. Stawka opłaty za p rzekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za  

1 m
3
/krotność przekroczen ia 

6,15 zł  6,64 zł  

Do cen (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
Aktualnie – 8% 




















