
 

 

 

WYCIĄG 
z Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sanoka  

w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku 
 
 

 

1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
Zgodnie z Umową Spółki przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych między innymi w następującym 

zakresie: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z); 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z). 

 

  

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYF 
Spółka uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowała taryfy, które zawierają: 

 jednolite ceny za m3 dostarczonej wody i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych  

w złotych na odbiorcę usług na okres rozliczeniowy. W myśl § 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia taryfowego jest to taryfa 

niejednolita wieloczłonowa, 

 jednolite ceny za m3 odprowadzonych ścieków i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na okres 

rozliczeniowy. W myśl § 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia taryfowego jest to taryfa niejednolita wieloczłonowa, 

 stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Stawka tej 

opłaty ustalana jest na podstawie kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę 

usług, 

 stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

Spółki. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia taryfowego uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, 

stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń 

i sposobu stosowania osadów ściekowych. 

 

 

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW 
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów oraz gotowość świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, podzielono odbiorców usług na  

6 grup. 

W przypadku dostawy wody sposób podziału odbiorców na grupy nie uległ zmianie w porównaniu do lat poprzednich. 

Odbiorców w każdej taryfowej grupie odbiorców usług podzielono na 6 grup według ilości zużywanej wody rocznie. Dla 

każdej z nich określona jest inna stawka opłaty za gotowość.  

W przypadku odbiorców odprowadzających ścieki rozróżnienie jest analogiczne jak dla zaopatrzenia w wodę. Odbiorców 

usług podzielono na 6 grup i dla każdej z nich określona jest inna stawka opłaty za gotowość. 

Podział odbiorców w ramach poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług wg rocznego zużycia wody  

– zaopatrzenie w wodę 

Lp. 

 

Taryfowe grupy odbiorców usług 

ZWL 1 i ZWUP 

Charakterystyka taryfowej grupy 

odbiorców usług 

1 2 3 

Zaopatrzenie w wodę 

Grupa 1 Odbiorcy zużywający do 50,00 m3 wody rocznie Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

zaopatrywani w wodę na podstawie zawartej umowy 

Grupa 2 Odbiorcy zużywający od 50,01  do 200,00 m3 

 wody rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

zaopatrywani w wodę na podstawie zawartej umowy 

Grupa 3 Odbiorcy zużywający od 200,01 do 500,00 m3 

wody rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

zaopatrywani w wodę na podstawie zawartej umowy 

Grupa 4 Odbiorcy zużywający od 500,01 do 1 000,00 m3 

wody rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

zaopatrywani w wodę na podstawie zawartej umowy 

Grupa 5 Odbiorcy zużywający od 1 000,01 do 2 500,00 m3 

wody rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

zaopatrywani w wodę na podstawie zawartej umowy 

Grupa 6 Odbiorcy zużywający powyżej 2 500,00 m3 

wody rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

zaopatrywani w wodę na podstawie zawartej umowy 

Podział odbiorców w ramach poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług wg rocznego odprowadzania ścieków – 

odprowadzanie ścieków 
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Lp. 

 

Taryfowe grupy odbiorców usług 

OŚL 1 i OŚUP 

Charakterystyka taryfowej grupy 

odbiorców usług 

1 2 3 

Odprowadzanie ścieków 

Grupa 1 Odbiorcy odprowadzający do 50,00 m3  

ścieków rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

odprowadzający ścieki  na podstawie zawartej umowy 

Grupa 2 Odbiorcy odprowadzający od 50,01  do 200,00 m3 

 ścieków rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

odprowadzający ścieki  na podstawie zawartej umowy 

Grupa 3 Odbiorcy odprowadzający od 200,01 do 500,00 m3 

ścieków rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

odprowadzający ścieki  na podstawie zawartej umowy 

Grupa 4 Odbiorcy odprowadzający od 500,01 do 1 000,00 m3 

ścieków  rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

odprowadzający ścieki  na podstawie zawartej umowy 

Grupa 5 Odbiorcy odprowadzający od 1 000,01 do 2 500,00 m3  

ścieków rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

odprowadzający ścieki  na podstawie zawartej umowy 

Grupa 6 Odbiorcy odprowadzający powyżej 2 500,00 m3 

ścieków rocznie 

Odbiorcy (gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)  

odprowadzający ścieki  na podstawie zawartej umowy 

 
 
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

 

4.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 
4.1.1. Jednolita cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości: 

 Cena netto   VAT 8 %   cena brutto (z VAT) 

 5,90 zł    0,47 zł              6,37 zł 

 

4.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 
4.2.1. Jednolita cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w wysokości: 

 Cena netto   VAT 8 %   cena brutto (z VAT) 

 5,95 zł    0,48 zł              6,43 zł 

 

4.3. Wysokość opłaty abonamentowej: 
Opłaty abonamentowe na 2017 rok zróżnicowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia  

28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.). 

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Odbiorcy usług rozliczani są 

w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych. 

 

Rodzaje kosztów wchodzących w skład stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków i ich wysokość: 

Na podstawie kryteriów różnicowania stawek opłat zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia określono następujące koszty 

wchodzące w ich skład: 

   

Lp. 

 

Rodzaje i wysokość kosztów wchodzących w skład opłat 

abonamentowych 

Koszt 

netto*) 

Jednostka 

miary 

  0 1 2 3 

  1 Za dokonanie odczytu 5,28 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 

  2 Za dokonanie rozliczenia 3,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 

3 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych  

zużycie roczne do 50,00 m3 wody 

zużycie roczne od 50,01 do 200,00 m3 wody 

zużycie roczne od 200,01 do 500,00 m3 wody 

zużycie roczne od 500,01 do 1 000,00 m3 wody 

zużycie roczne od 1 000,01 do 2 500,00 m3 wody 

zużycie roczne powyżej 2 500,00 m3 wody 

 

0,30 

1,78 

4,70 

12,31 

26,30 

71,09 

 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

  4   

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych 

odprowadzanie roczne do 50,00 m3 ścieków 

odprowadzanie roczne od 50,01 do 200,00 m3 ścieków 

odprowadzanie roczne od 200,01 do 500,00 m3 ścieków 

odprowadzanie roczne od 500,01 do 1 000,00 m3 ścieków 

odprowadzanie roczne od 1 000,01 do 2 500,00 m3 ścieków 

odprowadzanie roczne powyżej 2 500,00 m3 ścieków 

 

0,50 

1,73 

4,60 

12,19 

26,03 

88,16 

 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 

zł/odbiorcę/miesiąc 
*) W chwili wliczenia kosztów wymienionych w powyższej tabeli do stawki opłaty abonamentowej dolicza się do nich podatek od towarów i 

usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
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Wysokość opłaty abonamentowej - miesięczny okres rozliczeniowy: 
 

4.3.1. Miesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego 
 

a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

roczne zużycie wody i ścieków do 50,00 m3   stawka netto     9,19 zł  (9,93 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto   11,90 zł  (12,85 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   17,69 zł  (19,11 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   32,89 zł  (35,52 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto   60,72 zł  (65,58 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków powyżej 2 500,00 m3  stawka netto 167,64 zł  (181,05 zł z VAT) 

 

b) korzystających tylko z usługi dostawy wody 

roczne zużycie wody  do 50,00 m3   stawka netto     8,69 zł  (9,39 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto   10,17 zł  (10,98 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   13,09 zł  (14,14 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   20,70 zł  (22,36 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto   34,69 zł  (37,47 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  powyżej 2 500,00 m3  stawka netto   79,48 zł  (85,84 zł z VAT) 

 

c) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 

roczne zużycie ścieków  do 50,00 m3   stawka netto       8,89 zł  (9,60 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto     10,12 zł  (10,93 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto     12,99 zł  (14,03 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto     20,58 zł  (22,23 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto     34,42 zł  (37,17 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  powyżej 2 500,00 m3  stawka netto     96,55 zł  (104,27 zł z VAT) 

 

 

4.3.2  Miesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie ryczałtu 

 

a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

roczne zużycie wody i ścieków do 50,00 m3   stawka netto     3,91 zł  (4,22 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto     6,62 zł  (7,15 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   12,41 zł  (13,40 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   27,61 zł  (29,82 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto   55,44 zł  (59,88 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków powyżej  2 500,00 m3  stawka netto 162,36 zł  (175,35 zł z VAT) 

 

b) korzystających tylko z usługi dostawy wody 

roczne zużycie wody  do 50,00 m3   stawka netto     3,41 zł  (3,68 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto     4,89 zł  (5,28 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto     7,81 zł  (8,43 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   15,42 zł  (16,65 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto   29,41 zł  (31,76 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  powyżej  2 500,00 m3  stawka netto   74,20 zł  (80,14 zł z VAT) 

 

 

Wysokość opłaty abonamentowej - dwumiesięczny okres rozliczeniowy: 

 
4.3.3. Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg wskazań wodomierza 

głównego 

 
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

roczne zużycie wody i ścieków do 50,00 m3   stawka netto     9,99 zł  (10,79 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto   15,41 zł  (16,64 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   26,99 zł  (29,15 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   57,39 zł  (61,98 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto 113,05 zł  (122,09 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków powyżej 2 500,00 m3  stawka netto 326,89 zł  (353,04 zł z VAT) 
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b) korzystających tylko z usługi dostawy wody 

roczne zużycie wody  do 50,00 m3   stawka netto     8,99 zł  (9,71 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto   11,95 zł  (12,91 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   17,79 zł  (19,21 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   33,01 zł  (35,65 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto   60,99 zł  (65,87 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  powyżej 2 500,00 m3  stawka netto        150,57 zł            (162,62 zł z VAT) 

 

c) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 

roczne zużycie ścieków  do 50,00 m3   stawka netto       9,39 zł  (10,14 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto     11,85 zł  (12,80 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto     17,59 zł  (19,00 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto     32,77 zł  (35,39 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto     60,45 zł  (65,29 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  powyżej 2 500,00 m3  stawka netto   184,71 zł  (199,49 zł z VAT) 

 
 

4.3.4. Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie ryczałtu 

 
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

roczne zużycie wody i ścieków do 50,00 m3   stawka netto     4,71 zł  (5,09 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto   10,13 zł  (10,94 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   21,71 zł  (23,45 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   52,11 zł  (56,28 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto 107,77 zł  (116,39 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków powyżej  2 500,00 m3  stawka netto 321,61 zł  (347,34 zł z VAT) 

 

b) korzystających tylko z usługi dostawy wody 

roczne zużycie wody  do 50,00 m3   stawka netto     3,71 zł  (4,01 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto     6,67 zł  (7,20 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto   12,51 zł  (13,51 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto   27,73 zł  (29,95 zł z VAT) 

roczne zużycie wody   do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto   55,71 zł  (60,17 zł z VAT) 

roczne zużycie wody  powyżej 2 500,00 m3  stawka netto        145,29 zł             (156,91 zł z VAT) 

 

c) korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 

roczne zużycie ścieków  do 50,00 m3   stawka netto       4,11 zł  (4,44 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto       6,57 zł  (7,10 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto     12,31 zł  (13,29 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto     27,49 zł  (29,69 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto     55,17 zł  (59,58 zł z VAT) 

roczne zużycie ścieków  powyżej 2 500,00 m³  stawka netto   179,43 zł  (193,78 zł z VAT) 

 
4.3.5 Dwumiesięczna opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach 

wielolokalowych – opłata pobrana za wykonaną usługę 

 
a) korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 

roczne zużycie wody i ścieków do 50,00 m3   stawka netto     8,39 zł  (9,06 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 50,01 do 200,00 m3  stawka netto     8,39 zł  (9,06 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 200,01 do 500,00 m3  stawka netto     8,39 zł  (9,06 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków od 500,01 do 1 000,00 m3  stawka netto     8,39 zł  (9,06 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków do 1 000,01 do 2 500,00 m3 stawka netto     8,39 zł  (9,06 zł z VAT) 

roczne zużycie wody i ścieków powyżej 2 500,00 m3  stawka netto     8,39 zł  (9,06 zł z VAT) 

 
 

4.4. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa (koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłączy) 

Lp. Wyszczególnienie 
Stawka opłaty w zł 

netto z VAT (8%) 

  1. Stawka  opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych  91,43 98,74 

  2. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  91,43 98,74 

  3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- 

kanalizacyjnych w jednym  terminie 

110,95 119,83 
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4.5. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w podziale na cztery kategorie jakości ścieków, doprowadzanych do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego oczyszczalni ścieków w Trepczy: 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
KATEGORIA ŚCIEKÓW 

I II III IV 

1 ChZTCr mgO2/l ≤ 800 801-1200 1201-1600 1601-2000 

2 Zawiesina ogólna mg/l ≤ 470 471-705 706-940 941-1176 

3 BZT5 mgO2/l ≤ 400 401-600 601-800 801-1000 

4 Azot ogólny mgN/l ≤ 75 76-113 114-151 152 -189 

5 Fosfor ogólny mgP/l ≤ 12 13-18 19-24 25-30 

6 

Substancje powierzchniowo 

czynne (anionowe) 
mg/l ≤ 15 16-21 22-27 28-33 

7 

Substancje powierzchniowo 

czynne (niejonowe) 
mg/l ≤ 20 21-26 27-32 33-38 

8 Opłata za kategorię zł/m3 

Stawka 

podstawowa 

(SP) 

1,5 x SP 2 x SP 2,5 x SP 

 

    Stawka podstawowa (SP) odpowiada cenie netto za 1 m3 ścieków. 

 

Dla przekroczeń większych niż w tabeli (dotyczy pozycji 1-3) cena obliczana jest zgodnie z wielkością przekroczenia 

kategorii wg wzoru:  

SP dla kategorii I + (C2-C1)/1000 x SP dla kategorii I 

 

Dla przekroczeń większych niż w tabeli (dotyczy pozycji 4-7) cena obliczana jest zgodnie z wielkością przekroczenia 

kategorii wg wzoru:  

SP dla kategorii I + (C2-C1)/C1 x SP dla kategorii I 

 

SP – stawka podstawowa (5,95 zł netto) 

C1 – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń kategorii I  

C2 – stężenie otrzymanego wskaźnika zanieczyszczeń. 

Pełne zestawienie dopuszczalnych stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

stanowią tabelaryczne załączniki nr 1 i 2 do rozporządzeń Ministrów: Budownictwa oraz Infrastruktury i Rozwoju 

(kolejno Dz. U. 2006 r. nr 136, poz. 964 i Dz. U. 2015 r. poz. 1456)  

 

 

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI  

W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE 

 
5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie 

określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. 

5.2. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku 

nieprawidłowego działania wodomierza, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie  

3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody  

w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

5.3. W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia określone  

w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust 3. ustawy. 

5.4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń 

pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. 

5.5. W przypadku rozliczania odbiorcy podłączonego do sieci kanalizacyjnej, a korzystającego z wody własnej, ilość ścieków 

ustala się na podstawie wskazań wodomierza własnego, oplombowanego przez przedsiębiorstwo lub w formie ryczałtu 

ustalonego na podstawie Rozporządzenia określającego przeciętne normy zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70), 

doliczając opłatę abonamentową. 

5.6. Należności wynikające ze stawek opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał wodę 

lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 
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5.7. Odbiorca posiadający oprócz wodomierza głównego, wodomierz tzw. ogrodowy, obciążany jest tylko jedną opłatą 

abonamentową z tytułu usługi dostarczania wody. 

5.8. Obciążenie określoną stawką opłaty za gotowość określa się na podstawie ilości dostarczonej wody i odprowadzonych 

ścieków od odbiorcy w roku 2015. Dla odbiorcy przyłączonego w 2015 lub 2016 roku wysokość opłaty za gotowość 

zostanie przyporządkowana na podstawie dotychczasowego zużycia, przeliczonego metodą proporcji na wielkość roczną. 

5.9. Odbiorcom, którzy zostaną przyłączeni po 1 stycznia 2017 roku wysokość tej opłaty zostanie określona na podstawie 

oświadczenia o wielkości zużycia, złożonego przez odbiorcę w momencie zawierania umowy na świadczenie usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych. 

5.10. Na wniosek odbiorcy usług przedsiębiorstwo występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. 

W przypadku, gdy sprawdzenie poprawności działania tego wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę 

usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty zleconej ekspertyzy. 

 

 

 

 

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 

 
6.1. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości 

dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę 

interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

6.2.  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu  

o takie same zasady technologiczne i techniczne. Stąd brak powodów do zróżnicowania cen za m3 dostarczonej wody  

i odprowadzanych ścieków. 

6.3. W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów. 

Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i odprowadzanych ścieków, co uzasadnia wprowadzenie 

stałych stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane zgodnie 

z § 13 rozporządzenia, co uzasadnia wyodrębnienie dodatkowych taryfowych grup odbiorców usług w przypadku 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia stawkę 

opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub 

kanalizacyjnych, odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za wodę i ścieki. Natomiast  

§ 13 ust. 4 rozporządzenia taryfowego stanowi, że w stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla osób korzystających 

z lokali w budynku wielolokalowym, nie są zawarte koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub 

kanalizacyjnych. W § 13 ust. 5 rozporządzenia uregulowano, że w stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla 

odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody nie zawiera się kosztów odczytu.  

W związku z powyższym oraz uwzględniając funkcjonowanie zarówno jednomiesięcznego jak  

i dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego, a także zróżnicowanie zapotrzebowania na usługi wodociągowo-

kanalizacyjne, zaistniała konieczność wyodrębnienia grup taryfowych dla wody i ścieków. 

6.4. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne przedsiębiorstwo w umowach określa warunki wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w 

umowie przedsiębiorstwo będzie naliczać opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa określonych w niniejszej taryfie. 

 

 


