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Taryfa. Informacje ogólne 

 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku przedstawia  taryfy 

dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zawierające 

ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

mających obowiązywać na terenie Gminy Sanok w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r.  

do 31 grudnia 2017 r. 

Taryfy określają także warunki ich stosowania. 

 

Taryfy opracowane zostały na podstawie przepisów: 

 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 

 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.), 

zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, 

 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1456) , zwanych 

dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych. 

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii 

niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych świadczonych przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka 

z o.o. w Sanoku. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni     

i zdrojów ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic 

i terenów zielonych. 

 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 

 

Spółka wpisana jest do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – Krajowego Rejestru 

Sądowego i posiada nr KRS 0000118475. 

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). 
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Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 

Zarząd Gminy w Sanoku nr GKI-7037/1/2002 z 28.08.2002 r.  

 

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi: 

 zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

i jednorodzinnych, 

 zaopatrzenie w wodę przemysłu, 

 zaopatrzenie w wodę obiektów usługowych,  

 dostarczanie wody : 

a) dla zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, 

b) na potrzeby jednostek straży pożarnej, 

 odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i usługowych. 

 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

 

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 usług 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. 

 

Kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów  

(§ 6 – 8 rozporządzenia taryfowego). Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia 

taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania 

dostosowane do planów działalności. Spółka w roku obowiązywania nowych taryf w celu 

zapewnienia ochrony ekonomicznych interesów odbiorców usług przed wzrostem cen i stawek 

opłat – założyła jedynie 0,1 % marży zysku.  

 

Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: 

- uzyskanie niezbędnych przychodów, 

- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, 

- eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania 
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zanieczyszczenia ścieków, 

- łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich 

dotyczących. 

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za 

świadczone usługi (art. 2 pkt 13 ustawy). 

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. 

 

Spółka uwzględniając kryteria zawarte w § 11 ust. 4 rozporządzenia taryfowego, tj.:  

 wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, 

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, 

- strukturę planowanych taryf, 

- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji,                

w porównaniu z kosztem ich wdrożenia, 

- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, 

- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe, 

jak również ponoszone koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonała podziału 

odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych na następujące taryfowe grupy odbiorców 

usług:  

 

     Lp.            Taryfowa grupa  

          odbiorców usług  

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców  

usług 

      0                             1                                           2 

      1. Zaopatrzenie w wodę: 

     1.1. 

 

 

Zaopatrzenie w wodę   „ZWL 3”  

 

- gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych  

  jednorodzinnych i wielorodzinnych – Gmina Sanok 

 

Obejmuje podgrupy: 

ZWL 3.1 Gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie  

wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc 

ZWL 3.2 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych  

ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc 
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ZWL 3.3 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie 

wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

ZWL 3.4 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody  i odprowadzonych  

ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

ZWL 3.5 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie  

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

ZWL 3.6 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych  

ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – okres 

rozliczeniowy 2 miesiące 

     1.2 

 

 

 

 

 

 

Zaopatrzenie w wodę   „ZWUP” - użytkownicy lokali użytkowych, usługowych,  

  handlowych, 

- odbiorcy przemysłowi,  

- gmina rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów  

  publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych  

  terenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na 

   potrzeby jednostek straży pożarnej. 

 

Obejmuje podgrupy: 

ZWUP 1 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań  

wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc  

ZWUP 2 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków  

na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc  

ZWUP 3 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów  

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody  – okres rozliczeniowy 1 miesiąc  

ZWUP 4 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań  

wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące  

ZWUP 5 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków  

na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące  

ZWUP 6 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków  

 na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – okres  

rozliczeniowy 2 miesiące  

 

Podział odbiorców w ramach poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług wg rocznego 

zużycia wody – zaopatrzenie w wodę 

 
Lp. 

 

Taryfowe grupy odbiorców usług 

ZWL 3 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 
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      2. Odprowadzanie ścieków : 

    2.1. 

 

 

 

 

Odprowadzanie ścieków  -  

 „OŚL 3 ” 

 

- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych  

   jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz  

  gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych 

   i   wielorodzinnych nie korzystające ze zbiorowego 

   zaopatrzenia w wodę – Gmina Sanok. 

Obejmuje podgrupy: 

OŚL 3.1 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych  

ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc 

OŚL 3.2 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość odebranych ścieków na podstawie  

wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego – okres rozliczeniowy  

2 miesiące 

OŚL 3.3 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych 

ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

OŚL 3.4 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na  

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – okres rozliczeniowy  

2 miesiące 

OŚL 3.5 gospodarstwa domowe, odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody 

 i odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  

zużycia wody – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

     2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprowadzanie ścieków –  

„OŚUP” 

- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych 

  i handlowych, 

- użytkownicy lokali użytkowych nie korzystający ze 

   zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

- odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość  

  odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej 

  wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy 

  głównych lub w oparciu o wskazania urządzeń  

  pomiarowych. 

Obejmuje podgrupy: 

OŚUP 1 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań  

urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc  

OŚUP 2 

 

pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków  

na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 1 miesiąc  

OŚUP 3 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań  

urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

OŚUP 4 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków  

na podstawie wskazań wodomierza głównego – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

OŚUP 5 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych  ścieków na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – okres rozliczeniowy 2 miesiące 

OŚUP 6 pozostali odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na  

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – okres rozliczeniowy  

2 miesiące  
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Podział odbiorców w ramach poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług wg rocznego 

odprowadzania ścieków – odprowadzanie ścieków 

 
Lp. 

 

Taryfowe grupy odbiorców usług 

OŚL 3  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 

 

Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono sposób rozliczeń  

i zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych. Istotnym 

elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym stałych opłat 

abonamentowych. Taryfy wieloczłonowe uwzględniają ekonomiczne aspekty funkcjonowania 

przedsiębiorstwa – zastosowanie stawki opłaty abonamentowej zapewnia większą stabilność jego 

funkcjonowania. Należy pamiętać, że znaczna część kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych, to koszty stałe (koszty amortyzacji, podatków, materiałów, wynagrodzeń itp.). 

Sytuacja ta oznacza, że jeżeli w przedsiębiorstwie nie wystąpi sprzedaż, to i tak ponoszone są 

koszty związane z tym, że w każdej chwili przedsiębiorstwo jest zobowiązane dostarczyć wodę 

i odprowadzić ścieki z terenów, gdzie obecne są jego urządzenia. Woda dla celów 

przeciwpożarowych jest dostępna z posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń 

wodociągowych, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

Rozliczenie za pobraną wodę następuje na podstawie pisemnej informacji składanej 

przedsiębiorstwu przez jednostkę straży pożarnej. Gmina zobowiązana jest do zapłaty należności 

za pobraną wodę przy uwzględnieniu cen i stawek opłat ustalonych w taryfie. 

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat : 

 

4.1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

1/   cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 

2/ stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres 

rozliczeniowy, płacona za każdy okres rozliczeniowy. 

 

Odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem. Stawka opłaty abonamentowej 
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dotyczy również osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych i odbiorców 

rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 

Okres rozliczeniowy – 1 lub 2 miesiące. 

Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów wodomierzy 

i kosztów rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody oraz kosztów utrzymania 

w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń 

wodociągowych. 

 

4.2. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki: 

1/   cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków, 

2/ stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres 

rozliczeniowy, płacona za każdy okres rozliczeniowy. 

 

Odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego 

odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem. Stawka opłaty 

abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym  

i odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 

Okres rozliczeniowy – 1 lub 2 miesiące. 

Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów urządzeń 

pomiarowych, wodomierzy i kosztów rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków 

oraz kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji i utrzymania 

urządzeń kanalizacyjnych. 

 

4.3. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych, 

 

4.4. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych 

przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. 

 

 
Wysokość cen za 1m3 wody i ścieków oraz stawek opłat na okres od 01 stycznia 2017 r. do 

dnia 31 grudnia 2017 r. (w złotych): 

 

 

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę: 

 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

 

Wyszczególnienie 

Cena w zł Jednostka 

miary 

 
netto z VAT* 

1 2 3 4 5 6 

1 „ZWL 3” Cena za dostarczoną wodę 5,90 6,37 zł/m3 

2 „ZWUP” Cena za dostarczoną wodę 5,90 6,37 zł/m3 

*) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny z podatkiem zostaną przeliczone 
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Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki: 

 

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

 

Wyszczególnienie 

Cena w zł Jednostka 

miary 

 
netto z VAT* 

1 2 3 4 5 6 

1 „OŚL 3” Cena za odprowadzanie ścieków 5,95 6,43 zł/m3 

2 „OŚUP” Cena za odprowadzanie ścieków  5,95 6,43 zł/m3 

*) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny z podatkiem zostaną przeliczone 

 

 

 

Tabela 3. 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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Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych - dostawa wody:  

   

Lp. 

 

       

Wyszczególnienie 

Cena / 

Stawka 

netto*) 

Jednostka 

miary 

  0 1 2 3 

  1 

 

 

Podgrupa ZWL 3.1 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWL 3.1.1          Grupa 1 

ZWL 3.1.2          Grupa 2 

ZWL 3.1.3          Grupa 3 

ZWL 3.1.4          Grupa 4 

ZWL 3.1.5          Grupa 5 

ZWL 3.1.6          Grupa 6 

 

 5,90 

 

8,69 

10,17 

13,09 

20,70 

34,69 

79,48 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

  2 

 

 

Podgrupa ZWL 3.2 

2. Cena za dostarczoną wodę 

3. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWL 3.2.1          Grupa 1 

ZWL 3.2.2          Grupa 2 

ZWL 3.2.3          Grupa 3 

ZWL 3.2.4          Grupa 4 

ZWL 3.2.5          Grupa 5 

ZWL 3.2.6          Grupa 6 

 

 5,90 

 

9,19 

11,90 

17,69 

32,89 

60,72 

167,64 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

  3 Podgrupa ZWL 3.3 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWL 3.3.1          Grupa 1 

ZWL 3.3.2          Grupa 2 

ZWL 3.3.3          Grupa 3 

ZWL 3.3.4          Grupa 4 

ZWL 3.3.5          Grupa 5 

ZWL 3.3.6          Grupa 6 

 

 5,90 

 

8,99 

11,95 

17,79 

33,01 

60,99 

150,57 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  4 Podgrupa ZWL 3.4 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

ZWL 3.4.1          Grupa 1 

ZWL 3.4.2          Grupa 2 

ZWL 3.4.3          Grupa 3 

ZWL 3.4.4          Grupa 4 

ZWL 3.4.5          Grupa 5 

ZWL 3.4.6          Grupa 6 

 

 5,90 

 

9,99 

15,41 

26,99 

57,39 

113,05 

326,89 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  5 Podgrupa ZWL 3.5 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWL 3.5.1          Grupa 1 

ZWL 3.5.2          Grupa 2 

ZWL 3.5.3          Grupa 3 

ZWL 3.5.4          Grupa 4 

 

 5,90 

 

3,71 

6,67 

12,51 

27,73 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 
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ZWL 3.5.5          Grupa 5 

ZWL 3.5.6          Grupa 6 

55,71 

145,29 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podgrupa ZWL 3.6 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWL 3.6.1          Grupa 1 

ZWL 3.6.2          Grupa 2 

ZWL 3.6.3          Grupa 3 

ZWL 3.6.4          Grupa 4 

ZWL 3.6.5          Grupa 5 

     ZWL 3.6.6          Grupa 6 

 

5,90 

 

4,71 

10,13 

21,71 

52,11 

107,77 

  321,61 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  7 Podgrupa ZWUP 1 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

ZWUP 1.1          Grupa 1 

ZWUP 1.2          Grupa 2 

ZWUP 1.3          Grupa 3 

ZWUP 1.4          Grupa 4 

ZWUP 1.5          Grupa 5 

ZWUP 1.6          Grupa 6 

 

 5,90 

 

8,69 

10,17 

13,09 

20,70 

34,69 

79,48 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

 8 Podgrupa ZWUP 2 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWUP 2.1          Grupa 1 

ZWUP 2.2          Grupa 2 

ZWUP 2.3          Grupa 3 

ZWUP 2.4          Grupa 4 

ZWUP 2.5          Grupa 5 

ZWUP 2.6          Grupa 6 

 

 5,90 

 

9,19 

11,90 

17,69 

   32,89 

60,72 

167,64 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

 9 Podgrupa ZWUP 3 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

ZWUP 3.1          Grupa 1 

ZWUP 3.2          Grupa 2 

ZWUP 3.3          Grupa 3 

ZWUP 3.4          Grupa 4 

ZWUP 3.5          Grupa 5 

ZWUP 3.6          Grupa 6 

 

  5,90 

 

3,41 

4,89 

7,81 

15,42 

29,41 

74,20 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

10 Podgrupa ZWUP 4 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

ZWUP 4.1          Grupa 1 

ZWUP 4.2          Grupa 2 

ZWUP 4.3          Grupa 3 

ZWUP 4.4          Grupa 4 

ZWUP 4.5          Grupa 5 

ZWUP 4.6          Grupa 6 

 

  5,90 

 

8,99 

11,95 

17,79 

33,01 

60,99 

150,57 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

11 Podgrupa ZWUP 5   



 

  Strona 13 
  

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWUP 5.1          Grupa 1 

ZWUP 5.2          Grupa 2 

ZWUP 5.3          Grupa 3 

ZWUP 5.4          Grupa 4 

ZWUP 5.5          Grupa 5 

ZWUP 5.6          Grupa 6 

 5,90 

 

9,99 

15,41 

26,99 

57,39 

113,05 

 326,89 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

12 Podgrupa ZWUP 6 

1. Cena za dostarczoną wodę 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

ZWUP 6.1          Grupa 1 

ZWUP 6.2          Grupa 2 

ZWUP 6.3          Grupa 3 

ZWUP 6.4          Grupa 4 

ZWUP 6.5          Grupa 5 

ZWUP 6.6          Grupa 6 

 

5,90 

 

4,71 

10,13 

21,71 

52,11 

107,77 

 321,61 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

*) 
Do stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu   

wystawienia faktury. 

/** - stawka opłaty abonamentowej stosowana łącznie dla dostawy wody i odprowadzania ścieków, tj. dla 

odbiorców zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków pobierana 

jest jedna stawka opłaty abonamentowej. Stawki opłaty abonamentowej w tych grupach nie sumują się. 

 

Podgrupy: 

a) ZWL 3.1, ZWL 3.3, ZWL 3.5, ZWUP 1, ZWUP 3 i ZWUP 4 – stanowią odbiorcy 

korzystający tylko z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

b) ZWL 3.2, ZWL3.4, ZWL 3.6, ZWUP 2, ZWUP 5 i ZWUP 6 – stanowią odbiorcy korzystający 

zarówno z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę  jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Tabela 5. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych – odprowadzanie ścieków:  

 

 

   

Lp. 

 

       

Wyszczególnienie 
Stawka 

netto*) 

Jednostka 

miary 

  0 1 2 3 

  1 

 

 

Podgrupa OŚL 3.1 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

OŚL 3.1.1          Grupa 1 

OŚL 3.1.2          Grupa 2 

OŚL 3.1.3          Grupa 3 

OŚL 3.1.4          Grupa 4 

OŚL 3.1.5          Grupa 5 

OŚL 3.1.6          Grupa 6 

 

 5,95 

 

9,19 

11,90 

17,69 

32,89 

60,72 

  167,64 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

  2 Podgrupa OŚL 3.2 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

 

 5,95 

 

 

zł/m3  
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OŚL 3.2.1          Grupa 1 

OŚL 3.2.2          Grupa 2 

OŚL 3.2.3          Grupa 3 

OŚL 3.2.4          Grupa 4 

OŚL 3.2.5          Grupa 5 

OŚL 3.2.6          Grupa 6 

9,39 

11,85 

17,59 

32,77 

60,45 

184,71 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  3 Podgrupa OŚL 3.3 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

3. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

OŚL 3.3.1          Grupa 1 

OŚL 3.3.2          Grupa 2 

OŚL 3.3.3          Grupa 3 

OŚL 3.3.4          Grupa 4 

OŚL 3.3.5          Grupa 5 

OŚL 3.3.6          Grupa 6 

 

 5,95 

 

9,99 

15,41 

26,99 

57,39 

113,05 

326,89 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  4 

 

 

 

 

Podgrupa OŚL 3.4 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

OŚL 3.4.1          Grupa 1 

OŚL 3.4.2          Grupa 2 

OŚL 3.4.3          Grupa 3 

OŚL 3.4.4          Grupa 4 

OŚL 3.4.5          Grupa 5 

OŚL 3.4.6          Grupa 6 

 

 5,95 

 

4,11 

6,57 

12,31 

27,49 

55,17 

179,43 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  5 Podgrupa OŚL 3.5 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

OŚL 3.5.1          Grupa 1 

OŚL 3.5.2          Grupa 2 

OŚL 3.5.3          Grupa 3 

OŚL 3.5.4          Grupa 4 

OŚL 3.5.5          Grupa 5 

OŚL 3.5.6          Grupa 6 

 

 5,95 

 

4,71 

10,13 

21,71 

52,11 

107,77 

321,61 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  6 Podgrupa OŚUP 1 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

OŚUP 1.1         Grupa 1 

OŚUP 1.2         Grupa 2 

OŚUP 1.3         Grupa 3 

OŚUP 1.4         Grupa 4 

OŚUP 1.5         Grupa 5 

OŚUP 1.6         Grupa 6 

 

  5,95 

 

8,89 

10,12 

12,99 

20,58 

34,42 

96,55 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

  7 Podgrupa OŚUP 2 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

OŚUP 2.1         Grupa 1 

OŚUP 2.2         Grupa 2 

OŚUP 2.3         Grupa 3 

 

 5,95 

 

9,19 

11,90 

17,69 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 
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OŚUP 2.4         Grupa 4 

OŚUP 2.5         Grupa 5 

OŚUP 2.6         Grupa 6 

32,89 

60,72 

 167,64 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

zł/odbiorcę/1 miesiąc 

  8 Podgrupa OŚUP 3 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

OŚUP 3.1         Grupa 1 

OŚUP 3.2         Grupa 2 

OŚUP 3.3         Grupa 3 

OŚUP 3.4         Grupa 4 

OŚUP 3.5         Grupa 5 

OŚUP 3.6         Grupa 6 

 

  5,95 

 

9,39 

11,85 

17,59 

32,77 

60,45 

184,71 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

  9 Podgrupa OŚUP 4 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

OŚUP 4.1         Grupa 1 

OŚUP 4.2         Grupa 2 

OŚUP 4.3         Grupa 3 

OŚUP 4.4         Grupa 4 

OŚUP 4.5         Grupa 5 

OŚUP 4.6         Grupa 6 

 

5,95 

 

9,99 

15,41 

26,99 

57,39 

113,05 

  326,89 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

 10 Podgrupa OŚUP 5 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej 

OŚUP 5.1         Grupa 1 

OŚUP 5.2         Grupa 2 

OŚUP 5.3         Grupa 3 

OŚUP 5.4         Grupa 4 

OŚUP 5.5         Grupa 5 

OŚUP 5.6         Grupa 6 

 

 5,95 

 

4,11 

6,57 

12,31 

27,49 

55,17 

179,43 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

 11 Podgrupa OŚUP 6 

1. Cena za odprowadzanie ścieków 

2. Stawka  opłaty abonamentowej/** 

OŚUP 6.1         Grupa 1 

OŚUP 6.2         Grupa 2 

OŚUP 6.3         Grupa 3 

OŚUP 6.4         Grupa 4 

OŚUP 6.5         Grupa 5 

OŚUP 6.6         Grupa 6 

 

 5,95 

 

4,71 

10,13 

21,71 

52,11 

107,77 

  321,61 

 

zł/m3  

 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

zł/odbiorcę/2 miesiące 

*) 
Do stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu   

wystawienia faktury. 

/** - stawka opłaty abonamentowej stosowana łącznie dla dostawy wody i odprowadzania ścieków, tj. dla 

odbiorców zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków pobierana 

jest jedna stawka opłaty abonamentowej. Stawki opłaty abonamentowej w tych grupach nie sumują się. 

Podgrupy: 

a) OŚL 3.2, OŚL 3.4, OŚUP 1, OŚUP 3 i OŚUP 5 – stanowią odbiorcy korzystający tylko  

z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, 
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b) OŚL 3.1, OŚL 3.3, OŚL 3.5, OŚUP 2, OŚUP 4 i OŚUP 6 – stanowią odbiorcy korzystający 

zarówno z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę  jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Odbiorcy korzystający  zarówno z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków zaliczani do podgrup taryfowych: 

a) ZWL 3.2 oraz OŚL 3.1, 

b) ZWL 3.4 oraz OŚUP 3.3, 

c) ZWL 3.6 oraz OŚUP 3.5, 

d) ZWUP 2 oraz OŚUP 2, 

e) ZWUP 5 oraz OŚUP 4, 

f) ZWUP 6 oraz OŚUP 6 

płacą tylko jedną stawkę opłaty abonamentowej. 

 

 

Tabela 6. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłączy) 

 

   

Lp. 

 

       

Wyszczególnienie 
Stawka 

netto*) 

Jednostka 

miary 

  0 1 2 3 

  1 Stawka  opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych 

91,43 zł/przyłączenie 

  2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

kanalizacyjnych 

 91,43 zł/przyłączenie 

  3 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń  

wodociągowo-kanalizacyjnych w jednym  

terminie 

110,95 zł/przyłączenie 

*) 
Do stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dniu   

wystawienia faktury. 

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego 

przez odbiorcę usług, zgodnie z § 5 pkt 7 rozporządzenia. 

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa, wyrażona jest w złotych za przyłączenie. Opłata ta pobierana jest 

jednorazowo za przyłączenie i wynika ona z bezpośrednich kosztów przeprowadzenia prób 

technicznych. 

 

 

Tabela 7. 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: 
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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) stawka opłaty 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)  

 

 

Klasyfikacja składu ścieków 

Wskaźniki zanieczyszczeń w odniesieniu do pierwszej (podstawowej) kategorii ścieków 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przyjmuje się jak dla ścieków bytowych (ścieków 

odprowadzanych przez gospodarstwa domowe lub ścieków o podobnym charakterze). Kolejne 

grupy kategorii, jakości ścieków uwzględniają proporcjonalny wzrost wielkości stężeń 

zanieczyszczeń w odniesieniu do kategorii podstawowej. Powyższe założenie jest zgodne 

z obowiązującą w Polsce Polityką Ekologiczną Państwa, zawartą w uchwale Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka 

ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” (M.P. z 2009 r. Nr 34 poz. 

501). Polska polityka ekologiczna państwa powinna być realizowana zgodnie zasadą 

„zanieczyszczający płaci”. 



 

  Strona 18 
  

Zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację 

zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający chyba, że nie można zidentyfikować 

podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenia lub nie można go pociągnąć do 

odpowiedzialności. 

W odniesieniu do usług odprowadzania i oczyszczania ścieków zasada „zanieczyszczający 

płaci” oznacza konieczność ponoszenia wszelkich kosztów związanych z procesem odbioru 

i  oczyszczania ścieków przez finalnych odbiorców tych usług, czyli wytwórców ścieków.  

Z zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 Nr 136 poz. 964) wynika, że istotą prawnej 

reglamentacji ścieków przemysłowych powinien być ich skład różniący się od ścieków 

bytowych. Do takiego samego wniosku można dojść analizując przepisy dyrektywy Rady (WE) 

nr 271/91 z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych - przedsiębiorstwo 

wodno – kanalizacyjne powinno różnicować cenę odprowadzania ścieków ze względu na ich 

skład jakościowy, w przypadku naszego przedsiębiorstwa jest to realizowane poprzez 

pobieranie zróżnicowanych opłat za przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 

w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.  

W tym przypadku kluczowe znaczenie ma też konstytucyjna zasada równości podmiotu wobec 

prawa. Równość wobec prawa należy rozumieć w ten sposób, iż wszystkie podmioty 

charakteryzujące się daną cechą istotną w stopniu równym, muszą być traktowane równo, 

a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, czy też 

faworyzujących określoną grupę podmiotów. 

W zakresie opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wprowadziło podział jakości ścieków na kategorie wg stężenia 

zawartych w nich wskaźników zanieczyszczeń.  

 

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  

w przyrządy i urządzenia pomiarowe 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 



 

  Strona 19 
  

 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 ustalanego na podstawie 

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

doliczając opłatę abonamentową. 

 Należności wynikające ze stawek opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, 

czy odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

 Odbiorca posiadający oprócz wodomierza głównego, wodomierz tzw. ogrodowy, obciążany 

jest tylko jedną opłatą abonamentową z tytułu usługi dostarczania wody. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Procedura i warunki kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

1. Przedsiębiorstwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 

poz. 964) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1456) prowadzi kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

2. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 art. 10 ust. 6 z późn. zm.) po stronie dostawcy ścieków 

przemysłowych leży zainstalowanie urządzeń pomiarowych służących do określania 

ilości i jakości ścieków przemysłowych.  

3. Sposób przeprowadzania kontroli: 

a) przedsiębiorstwo prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych 

próbek, 

b) kontrola gospodarki wodno-ściekowej odbiorcy usług (dostawcy ścieków przemysłowych) 

może być przeprowadzona po zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli 

i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych,  

c) pobór próbek ścieków dokonuje się z ostatniej studzienki kanalizacji zakładowej przed 

wlotem do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa,  

d) realizacja poboru próbek ścieków w czasie kontroli gospodarki wodno-ściekowej odbiorcy 

usług (dostawcy ścieków) może odbywać się według podanych poniżej metod : 
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 próba średniodobowa (proporcjonalna do przepływu) zmieszana z próbek pobranych 

za pomocą urządzenia autosampler (automatyczny pobierak) w odstępach co najwyżej 

dwugodzinnych lub pobrana automatycznie przez urządzenie podłączone do 

przepływomierza ścieków. Pobór prób z urządzenia będzie przeprowadzany po 

komisyjnym odbiorze przy udziale przedstawiciela przedsiębiorstwa i odbiorcy usług 

(dostawcy ścieków).  Każdorazowa obsługa urządzenia będzie wymagała jego 

rozplombowania i zaplombowania przez przedstawicieli przedsiębiorstwa i odbiorcy 

usług (dostawcy ścieków). Wartości odczynu i temperatury zostaną określone  

w trzech próbach jednorazowych pobranych ręcznie w odstępach co najmniej 30 

minutowych, 

 pobór próbek przy użyciu ręcznego pobieraka prób, wówczas w okresie jednej 

godziny pobrane zostaną trzy próbki ścieków, które następnie zostaną zlane jako próba 

uśredniona. W przypadku czasu odprowadzania ścieków trwającego krócej niż 30 

minut, pobrana zostanie jedna próbka ścieków. Wartości odczynu  i temperatury 

zostaną określone w każdej z pobranych próbek. 

e) sporządzenie protokołu z poboru próbek ścieków, 

f) wyniki kontroli i sporządzonych w tym zakresie analiz przedsiębiorstwo przekaże 

odbiorcy usług (dostawcy ścieków) w terminie 21 dni  licząc od dnia kontroli. 

 

 

4. Zasady ustalania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych: 

a) w przypadku ujawnienia w czasie kontroli przekroczeń warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zostanie naliczona opłata za przekroczenie 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń zgodnie ze stawkami określonymi w taryfie dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków,  

b) w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek parametru określonego w niniejszej 

Taryfie podczas kontroli kosztami badań laboratoryjnych będzie obciążany dostawca 

ścieków, 

c) podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 

w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-

chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym, w czasie okresowych 

bądź stałych kontroli prowadzonych zgodnie z procedurą i warunkami kontroli 

przestrzegania warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz.U. Nr 136 poz.964). SPGK Sp. z o.o. zobowiązany jest do przekazania odbiorcy usług 

(dostawcy ścieków) pisemnej informacji o wynikach kontroli w terminie do 21 dni od daty 

przeprowadzenia kontroli, 

d) opłatę nalicza się biorąc pod uwagę wskaźnik, który charakteryzuje się najwyższym 

stopniem przekroczenia, opłata ta ma charakter ciągły. Opłata ta naliczana jest do momentu 

zgłoszenia przez odbiorcę poprawy jakości ścieków i zlecenia przeprowadzenia kontroli. 

Kontrola powinna odbywać się w ciągu 14 dni od daty zlecenia kontroli, 

e) za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do przedsiębiorstwa pisemnego 

wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli 
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(z podaniem bieżącego stanu licznika urządzenia pomiarowego) wraz z poborem próbek 

ścieków do badania na koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków), 

f) w przypadku rzeczywistej poprawy jakości ścieków opłata taryfowa naliczana będzie do 

dnia określonego w ppkt e), natomiast w przypadku stwierdzenia dalszych 

nieprawidłowości w dopuszczalnych wartościach wskaźników odprowadzanych ścieków 

przemysłowych opłata za przekroczenia będzie naliczana od dnia zgłoszenia poprawy 

jakości ścieków dla wskaźników otrzymanych w wyniku ponownej kontroli. 

g) odbiorca usług (dostawca ścieków) dokonuje zapłaty za przekroczenia warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie faktury 

wystawionej przez przedsiębiorstwo. 

 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, stawki opłat 

abonamentowych, stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych przedsiębiorstwa na warunkach i w terminach określonych w umowie, 

a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do 

wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

 

 

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

 

 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. 

 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. 

 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 
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i dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego, a także zróżnicowanie zapotrzebowania na usługi 

wodociągowo-kanalizacyjne, zaistniała konieczność wyodrębnienia grup taryfowych dla wody 

i ścieków. 

 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. 

 

6.2. Standardy jakościowe obsługi  odbiorców usług 
 

 Jakość świadczonych usług w zakresie obsługi odbiorców realizowana jest przez 

przedsiębiorstwo w oparciu o: 

 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

 umowy z  poszczególnymi odbiorcami w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 przepisy prawne w zakresie: 

a) ochrony środowiska, 

b) jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

c) warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód, 

d) sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

  W Laboratorium przedsiębiorstwa prowadzone są badania próbek wody zgodnie  

z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

(PPIS) w Sanoku (monitoring kontrolny i przeglądowy). Woda dostarczana ze Stacji Uzdatniania 

Wody w Trepczy i Zasławiu dopuszczona jest przez PPIS do spożycia przez ludzi. 

 Na bieżąco prowadzone są również badania jakości  ścieków odprowadzanych do rzeki San. 

Przeprowadzona modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy oraz Oczyszczalni Ścieków 

pozwoli na nowoczesny monitoring procesów produkcyjnych, umożliwiający  niezwłoczne 

reagowanie i likwidację ewentualnych zakłóceń, a także stałą kontrolę parametrów jakościowych. 

SPGK Sp. z o.o. w Sanoku jako dostawca usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz 

usuwania i oczyszczania ścieków posiada certyfikat zaświadczający o wprowadzeniu i stosowaniu 

systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm PN-EN ISO 9001:2009, 

PN-EN ISO 14001:2005.   
 


