
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie 
uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) i decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mogilno. Nowe taryfy 
wprowadzone są na okres 3 lat.

Taryfa wprowadza istotne zmiany w sposobie naliczania opłat abonamentowych i cen:

1. Taryfy dla dostaw wody i odbioru ścieków określone na 3 lata. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków, zgodnie 
z nowymi przepisami, zatwierdza nowo powołany podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Taryfa zatwierdzana jest na 3 lata. Przepisy umożliwiają zastosowanie różnych 
stawek w poszczególnych latach.

2. Nowy podział odbiorców na grupy taryfowe.

Zgodnie z przepisami Prawa Wodnego, MPGK sp. z o.o. wprowadza nowy podział 
na grupy taryfowe. Odbiorcy wody zostali podzieleni wg celu poboru wody i zakresu 
realizowanych usług. W zależności od celu poboru wody przez odbiorcę zmienia się wysokość 
opłat pobieranych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie co bezpośrednio 
wpływa na cenę wody. 

Dokonano również podziału odbiorców wg zakresu realizowanych usług. Rozróżniono 
opłaty abonamentowe dotyczące usług dostawy wody i odbioru ścieków.

3. Ujednolicenie opłat za odbiór ścieków.

W nowej taryfie zlikwidowano podwyższoną opłatę za przyjęcie ścieków tzw. 
przemysłowych i w związku z tym utworzono tylko jedną grupę cenową dla odbioru ścieków, 
zamiast dwóch zróżnicowanych.

4. Zmiana terminu i sposobu naliczania opłat abonamentowych.

Opłata abonamentowa naliczana jest w zależności od zakresu realizowanych usług. 
Rozróżniono opłaty abonamentowe dotyczące usług dostawy wody i odbioru ścieków. 
Wysokość opłaty abonamentowej jest zależna od tego czy usługa polega tylko na dostarczaniu 
wody czy na dostarczaniu wody łącznie z odbiorem ścieków.

W nowej taryfie stawki opłat abonamentowych skalkulowano na 2 miesięczny 
okres rozliczeniowy.

5. Brak opłat abonamentowych za podwodomierze.

Dodatkowe wodomierze zainstalowane np. do celów podlewania ogrodów nie będą 
podlegały opłacie abonamentowej. Należy pamiętać, że utrzymywanie podwodomierzy 
w należytym stanie i ich legalizacja leży po stronie Odbiorcy.
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NOWE TARYFY MPGK SP. Z O. O. 
DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW



Wysokość cen i opłat w pierwszym roku obowiązywania taryf:

Pełny tekst taryfy dostępny jest na stronie internetowej spółki: www.mpgk.mogilno.pl

Dostawa wody

Grupa 
taryfo-

wa

Cena Abonament
[zł/m³] [zł/2 m-ce]

netto brutto netto brutto
W1 2,36 2,55 6,88 7,43
W2 2,36 2,55 4,26 4,60
W3 2,41 2,60 6,88 7,43
W4 2,41 2,60 4,26 4,60
W5 2,42 2,61 6,88 7,43
W6 2,42 2,61 4,26 4,60
W7 2,42 2,61 - -

Odbiór ścieków

Grupa 
taryfo-

wa

Cena Abonament
[zł/m³] [zł/2 m-ce]

netto brutto netto brutto
K1 3,84 4,15 7,10 7,67
K2 3,84 4,15 4,48 4,84

Objaśnienia grup taryfowych:

W1 - Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, bez 
odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, odczytywanego 
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W2 - Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych 
i jednocześnie odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego 
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

W3 - Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, bez odprowadzania 
ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w dwumiesięcznym 
okresie rozliczeniowym.

W4 - Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych i jednocześnie 
odprowadzający ścieki, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w dwumiesięcznym 
okresie rozliczeniowym.

W5 - Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, bez odprowadzania ścieków 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W6 - Odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów i jednocześnie odprowadzający ścieki, 
rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W7 - Odbiorcy usług – Gmina Mogilno pobierający wodę z publicznych studni, zdrojów do zraszania ulic, podlewania 
terenów zielonych i na cele ppoż. zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków.

Objaśnienia grup taryfowych:

K1 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki do systemu 
zbiorczego ale nie pobierający wody w ramach 
zbiorowego zaopatrzenia, rozliczani na podstawie 
wskazań urządzenia pomiarowego, odczytywanego 
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

K2 – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki do systemu 
zbiorczego i jednocześnie pobierający wodę w ramach 
zbiorowego zaopatrzenia, rozliczani na podstawie 
wskazań urządzenia pomiarowego, odczytywanego 
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

Przykładowe wyliczenia opłat dla odbiorców
Taryfa Cena Abonament

woda ścieki
woda ścieki woda ścieki

zł / m³ brutto zł / 2 m-ce brutto

Odbiorca pobierający wodę tylko do celów socjalno-bytowych, bez 
odprowadzania ścieków W1 - 2,55 - 7,43 -

Odbiorca pobierający wodę tylko do celów socjalno-bytowych 
i odprowadzający ścieki W2 K2 2,55 4,15 4,60 4,84

Odbiorca pobierający wodę tylko dla celów 
socjalno-bytowych, posiadający podwodomierz 
do podlewania ogrodu i odprowadzający ścieki 
Brak opłat abonamentowych za podwodomierz.

W2 K2 2,55 4,15 4,60 4,84

Odbiorca pobierający wodę dla celów socjalno-bytowych bez 
odprowadzania ścieków, który na terenie posesji prowadzi 
działalność gospodarczą, polegającą na usługach gastronomicznych.

W3 - 2,60 - 7,43 -

Odbiorca pobierający wodę dla celów socjalno-bytowych 
i odprowadzający ścieki, który na terenie posesji prowadzi 
działalność gospodarczą, np. naprawa pojazdów samochodowych, 
biuro rachunkowe, kwiaciarnia, sklep, salon urody.

W6 K2 2,61 4,15 4,60 4,84


