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DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej 
„uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
sp. z 0.0. Antoniów k/Ozimka z dnia 10 czerwca 2021r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ozimek.na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka z dnia 08 czerwca 2021 r. 
o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Ozimek na okres 3 lat.
Pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. znak GL.RZT.70.181.2021.ES organ regulacyjny zawiadomił 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ozimek na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on 
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny 
wystosował wezwanie w dniu 15 czerwca 2021 r. znak GL.RZT.70.181.2021.ES w trybie art. 27b ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do 
przedłożenia informacji dotyczących korekty wniosku taryfowego o wskazanie aglomeracji dla 
wnioskowanej gminy, zaprezentowania realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, wyjaśnienia czy Spółka prowadzi hurtową sprzedaż wody i hurtowy 
odbiór ścieków i czy działalność ta została wyłączona z kalkulacji taryfowej, przedłożenia dokumentów 
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księgowych, opisania kosztów i ich wartości, które wpływają na wzrost cen i stawek opłat, przedłożenia 
kalkulacji kosztów dotyczących usług obcych, ponownej weryfikacji zasadności zaproponowanych cen.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 06 lipca 2021 r. znak: L.dz.W/1522/21, które doręczone 
zostało organowi regulacyjnemu w dniu 08 lipca 2021 r.. Wnioskodawca przedstawił niezbędne 
wyjaśnienia, załączył stosowne dokumenty. Ponadto po zweryfikowaniu proponowanych cen 
przedłożono nowy projekt taryfy wraz z tabelami kalkulacyjnymi.
Zawiadomieniem z dnia 20 lipca 2021 r. znak: GLRZT.7O.181.2O21.ES organ regulacyjny poinformował 
strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem 
dowodowym.
Strony postępowania w dniu 20 lipca 2021 r. złożyły osobiście oświadczenia stwierdzające, że nie 
wnoszą uwag do prowadzonego postępowania oraz zebranego materiału.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, 
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co 
następuje.
Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf 
i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. 
ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472 ze zm.). 
Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, 
poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie 
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony 
Interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. 2 powyższym koresponduje § 3 ww. 
Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje 
taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług 
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego 
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług 
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu 
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie 
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. 
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem 
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich 
ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności 
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe 
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek 
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom 
niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup 
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone 
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
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poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów materiałów, 
wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost kosztów usług obcych w tym wzrost kosztów 
zagospodarowania osadów ściekowych. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie 
wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro 
i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków 
ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość 
kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości 
sprzedanej wody i ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wzrostu sprzedaży w latach 2021 
- 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono 
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Ozimek na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone 
wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł 
uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia Dyrektora

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

2. Burmistrz Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
3. BIP
4. Wydział RZT a/a
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Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzii 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach PGWWP

2 dnia.............2..1.-fl7T...2Q21.............

znak: 

TARYFA p.o. Z-CA
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I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie

gminy Ozimek
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1. Informacje ogólne

Projekty taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 

uzasadnienie wniosku opracowane zostały zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę I zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) -• zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" lub „u.z.z.w.”,

2) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne {Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) - zwanej dalej 

„Prawem wodnym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w 

sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 472) 

- zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym".

Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy określono odpowiednio do zakresu 

prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób zapewniający 

uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen 

i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług od racjonalnego 

użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie (dalej 

„Przedsiębiorstwo” albo „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek na podstawie 

zezwolenia Nr OZ/5a/02 udzielonego decyzją Zarządu Miejskiego w Ozimku z dnia 28 czerwca 2002r.

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa zgodnie z wyżej przywołanym zezwoleniem stanowi:

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

• pobór i uzdatnianie wody

• dostarczanie wody do Odbiorców

2) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

• odprowadzanie ścieków

• oczyszczanie ścieków
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3. Rodzaj i struktura taryf

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy niejednolitej 
wieloczłonowej zawierającej:

1) cenę wyrażoną w złotych za dostarczonej wody, zróżnicowaną wg celów na który zostaje 

przeznaczona:

• do spożycia przez ludzi,

• do pozostałych celów

2) stawki opłat abonamentowych, wyrażone w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy. 

Stawki opłat abonamentowych naliczane są bez względu na wielkość poboru wody lub jej 

brak.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy jednolitej 
wieloczłonowej zawierającej:

1) cenę wyrażoną w złotych za m^ odprowadzanych ścieków,

2) stawki opłat abonamentowych, wyrażone w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy. 

Stawki opłat abonamentowych naliczane są bez względu na wielkość odprowadzonych 

ścieków lub jej brak.
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4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie 
grupy

/ ' ■ , Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa W1

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W3

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W4

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W5

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W6
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W7

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W8

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W9
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w sześciomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W10

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu 
w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani 
na podstawie faktury tradycyjnej.
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Grupa W11

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokalu 
w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani 
na podstawie e-faktury.

Grupa W12

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z 
lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani 
na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W13

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z 
lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani 
na podstawie e-faktury.

Grupa W14
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury 
tradycyjnej.

Grupa W15
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury

Grupa W16

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury 
tradycyjnej.

Grupa W17
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa WIS
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury 
tradycyjnej.

Grupa W19
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W20

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury 
tradycyjnej.

Grupa W21
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W22 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z
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lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa W23

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z 
lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa W24
Odbiorcy usług pobierający wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do 
celów przeciwpożarowych zgodnie z art. 22 ustawy, w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, bez stawki opłaty abonamentowej.

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oznaczają odpowiednio:

a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) - woda do celów 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi 

i zwierząt gospodarskich,

b) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, nie będąca woda przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a)-b)
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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie 
grupy Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa K1
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa K2
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa K3
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa K4
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa K5
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa K6
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie faktury tradycyjnej.

Grupa K7
Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na 
podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym, rozliczani na podstawie e-faktury.

Grupa K8

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z 
lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie 
faktury tradycyjnej.

Grupa K9

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie 
odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z 
lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza 
lokalowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie 
e-faktury.

8



5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa 
taryfowa

Cena [ w zł/m’] Stawka opłaty abonamentowej 
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto Brutto netto Brutto

W1 4,04 4,36 12,27 13,25

W2 4,04 4,36 9,27 10,01

W3 4,04 4,36 7,37 7,96

W4 4,04 4,36 5,87 6,34

W5 4,04 4,36 17,21 18,59

W6 4,04 4,36 14,21 15,35

W7 4,04 4,36 12,31 13,29

W8 4,04 4,36 10,81 11,67

W9 4,04 4,36 24,61 26,58

W10 4,04 4,36 9,80 10,58

W11 4,04 4,36 6,80 7.34

W12 4,04 4,36 4,90 5,29

W13 4,04 4,36 3,40 3,67

W14 4,09 4,42 12,27 13,25

W15 4,09 4,42 9,27 10,01

W16 4,09 4,42 12,31 13,29

W17 4,09 4,42 10,81 11,67
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W18 4,09 4,42 17,21 18,59

W19 4,09 4,42 14,21 15,35

W20 4,09 4,42 12,31 13,29

W21 4,09 4,42 10,81 11,67

W22 4,09 4,42 4,90 5,29

W23 4,09 4,42 3,40 3,67

W24 4,09 4,42 0,00 0,00

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa 
taryfowa

Cena [ w zł/m®] Stawka opłaty abonamentowej 
[wzł/okres rozliczeniowy]

netto Brutto Netto Brutto

W1 4,04 4,36 12,27 13,25

W2 4,04 4,36 9,27 10,01

W3 4,04 4,36 7.37 7,96

W4 4,04 4,36 5,87 6,34

W5 4,04 4,36 17,21 18,59

W6 4,04 4,36 14,21 15,35

W7 4,04 4,36 12,31 13,29

W8 4,04 4,36 10,81 11,67

W9 4,04 4,36 24,61 26,58

WIO 4,04 4,36 9,80 10,58
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W11 4,04 4,36 6,80 7,34

W12 4,04 4,36 4,90 5,29

W13 4,04 4,36 3,40 3,67

W14 4,09 4,42 12,27 13,25

W15 4,09 4,42 9,27 10,01

W16 4,09 4,42 12,31 13,29

W17 4,09 4,42 10,81 11,67

W18 4,09 4,42 17,21 18,59

W19 4,09 4,42 14,21 15,35

W20 4,09 4,42 12,31 13,29

W21 4,09 4,42 10,81 11,67

W22 4,09 4,42 4,90 5,29

W23 4,09 4,42 3,40 3,67

W24 4,09 4.42 0,00 0,00

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa 
taryfowa

Cena [ w zł/m^] Stawka opłaty abonamentowej 
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto Brutto netto Brutto

W1 4,04 4,36 12,27 13,25

W2 4,04 4,36 9,27 10,01

W3 4,04 4,36 7,37 7.96
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W4 4,04 4,36 5,87 6,34

W5 4,04 4,36 17,21 18,59

W6 4,04 4,36 14,21 15,35

W7 4,04 4,36 12,31 13,29

W8 4,04 4,36 10,81 11,67

W9 4,04 4,36 24,61 26,58

W10 4,04 4,36 9,80 10,58

W11 4,04 4,36 6,80 7,34

W12 4,04 4,36 4,90 5,29

W13 4,04 4,36 3,40 3,67

W14 4,09 4,42 12,27 13,25

W15 4,09 4,42 9,27 10,01

W16 4,09 4,42 12,31 13,29

W17 4,09 4,42 10,81 11,67

W18 4,09 4,42 17,21 18,59

W19 4,09 4,42 14,21 15,35

W20 4,09 4,42 12,31 13,29

W21 4,09 4,42 10,81 11,67

W22 4,09 4,42 4,90 5,29

W23 4,09 4,42 3,40 3,67

W24 4,09 4,42 0,00 0,00
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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

Grupa 
taryfowa

Cena [ w zł/m^]
Stawka opłaty abonamentowej 

[w zł/okres rozliczeniowy]

netto Brutto Netto Brutto

KI 11,86 12,81 12,25 13,23

K2 11,86 12,81 10,35 11,18

K3 11,86 12,81 8,85 9,56

K4 11,86 12,81 26,15 28,24

K5 11,86 12,81 23,15 25,00

K6 11,86 12,81 21,25 22,95

K7 11,86 12,81 19,75 21,33

K8 11,86 12,81 4,90 5,29

K9 11,86 12,81 3.40 3,67

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

' Grupa 
taryfowa

Cena [ w zł/m®]
Stawka opłaty abonamentowej 

[w zł/okres rozliczeniowy]

netto Brutto Netto Brutto

KI 11,86 12,81 12,25 13,23

K2 11,86 12,81 10,35 11,18

K3 11,86 12,81 8,85 9,56

K4 11,86 12,81 26,15 28,24

K5 11,86 12,81 23,15 25,00

K6 11,86 12,81 21,25 22,95
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K7 11,86 12,81 19,75 21,33

K8 11,86 12,81 4,90 5,29

K9 11,86 12,81 3,40 3,67

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY
’i .2*•' • -

Grupa 
taryfowa

Cena [ w zł/m®]
Stawka opłaty abonamentowej 

[wzł/okres rozliczeniowy]

Netto Brutto Netto

KI 11,86 12,81 12,25 13,23

K2 11,86 12,81 10,35 11,18

K3 11,86 12,81 8,85 9,56

K4 11,86 12,81 26,15 28,24

K5 11,86 12,81 23,15 25,00

K6 11,86 12,81 21,25 22,95

K7 11,86 12,81 19,75 21,33

K8 11,86 12,81 4,90 5,29

K9 11,86 12,81 3,40 3,67
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STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Tabela A.

Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik.

Lp. Wskaźnik 
zanieczyszczenia

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenia w mg/l

Jednostkowe stawki opłat 
za 1 kg substancji w tym 
substancji wyrażonych 
jako wskaźnik w zł/kg

Jednostkowe stawki opłat 
za 1 kg substancji w tym 
substancji wyrażonych 
jako wskaźnik w zł/kg

netto brutto

1 BZTs 440 27,90 30,13

2 ChZT 880 16,77 18,11

3 Zawiesina ogólna 480 5,17 5,58

4 Azot amonowy 200 27,90 30,13

5 Azot azotynowy 10,0 27,90 30.13

6 Fosfor ogólny 10,0 27,90 30,13

7 Chlorki 1000 5,17 5,58

8 Substancje 
ekstrahujące się 
eterem naftowym

100 488,36 527,43

9 węglowodory 
ropopochodne

15,0 488,36 527,43

10 Bar 5,0 732,59 791,20

11 Selen 1.0 732,59 791,20

12 Kobalt 1,0 732,59 791,20

13 Cynk 5,0 732,59 791,20

14 Miedź 1,0 915,37 988,60

15 Cyna 2,0 732,59 791,20

15



Tabela B.

Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków.

Lp. Wielkość przekroczenia Jednostka
Stawka opłaty w złotych

netto brutto

1
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub 
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 
mniej niż 0,5 pH

pH

1,40 1,51

2
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub 
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 
0,5 do 1,5 pH

3,50 3,78

3
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub 
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 
1,5 do 2,5 pH

6,98 7,54

4 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub 
niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 
2,5 i więcej pH

13,53 14,61

5 temperatura przekracza wielkość dozwoloną 
0 mniej niż 5®C

’C

0,69 0,75

6 temperatura przekracza wielkość dozwoloną 
0 5*0 i więcej 1,40 1,51

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych.

1) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:

> kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie 

pomiarów,

> pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
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3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany w tabeli A i 

tabeli B oraz zgodnie z metodyką naliczania opłat za przekroczenie jw.

4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków przemysłowych lub dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych naliczana 

będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w okresie od daty 

stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług,

5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie 

z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.

6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo, stwierdzającej ustanie 

przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,

b) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez 

odbiorcę usług laboratorium: laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym laboratorium 

posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów 

ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań 

urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu pobrania 

prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków 

wprowadzania ścieków do kanalizacji.

7) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie 

wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli 

(rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić 

Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału 

przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. 

O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej 

w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola 

wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, 

Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od 

przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków:

1) Kontrole prowadzone są 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. z 2016 r. poz. 1757),

2) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie 

wody lub odprowadzanie ścieków lub w punkcie wskazanym i ustalonym z odbiorcą usług.
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3) Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się w obecności 

upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania 

urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia 

odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.

4) Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.

5) W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o 

dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. 

Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług tub jego 

przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.

6) O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej 

odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

1. Przekroczenie dopuszczalnego składu ścieków (Tabela A)

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustala się 

według wzoru:

Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych.

0 - -------------- * K * Ci
1000

Objaśnienia symboli:

O - opłata za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł);

Sa - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w mg/l);

Sd - wielkość stężenia dopuszczalnego (w mg/l);

V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m^);

Cj - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik 
(w zł/kg), zgodnie z tabelą A

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników, opłata obliczana będzie 
tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

2. Przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków (Tabela B)
2.1. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków 

ustala się według wzoru:
a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż S’C:

O, = (Ta-Td)-V-Cti

b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej:

Ot = (Ta-Td)- V-Ce
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Objaśnienia symboli:

Ot-opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł);

Ta - temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w ’C);

Td - dopuszczalna temperatura ścieków (w °C);

V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m^);

Cti - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż 5°C 

za każdy stopień przekroczenia (w zł/m^) zgodnie z Tabelą B (wiersz 5);

Ci2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5°C 

i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m^) zgodnie z Tabelą B (wiersz 6).

2.2. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków 

ustala się według wzoru:

a) za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej 

o mniej niż 0,5 pH:
Op = V ' CpHi

b) za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej 

0 0,5 do 1,5 pH:
Op = V ■ CpH2

c) za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej 

o 1,5 do 2,5 pH:

Op = V ■ CpH3

d) za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej 

o 2,5 i więcej pH;

Op — y ■ CpK4

Objaśnienia symboli:

Op - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł)

V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m^);

CpHi - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m^) zgodnie z Tabelą B (wiersz 1);

CpH2 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od 

dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH (w zł/m®) zgodnie z Tabelą B (wiersz 2);

CpH3 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH (w zł/m^) zgodnie z Tabelą B (wiersz 3);
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CpH4 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których odczyn jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej 

wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH (w zł/m®) zgodnie z Tabelą B (wiersz 4).

Za przekroczenie równocześnie dopuszczalnej temperatury oraz dopuszczalnego odczynu, opłata 

obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 
i urządzenia pomiarowe.

1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone 

przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych 

w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako 

iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

3) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza 

głównego.

4) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie 

braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 6 ust 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

5) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

6) Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od 

tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

7) Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania 

ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala sięjako równą ilości ścieków 

określonej w umowie.

8) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę łub odprowadzone ścieki w terminie 

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia 

w inny sposób.

9) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

10) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, 

zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 

ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 

niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia 

wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody 

w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
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12) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie 

prawidłowości działania wodomierza głównego.

13) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych 

przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone są dla wszystkich Odbiorców usług w 

oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, 

przeznaczonych na cele usługowo - handlowe i innych odbiorców usług.

Zróżnicowanie cen i stawek opłat dla poszczególnych grup Odbiorców usług wynika jedynie z celu, na 

który pobierana jest woda.

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są dla wszystkich Odbiorców usług 

w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne.

Stawki opłat abonamentowych zróżnicowane są z uwagi na wysokość kosztów za utrzymanie w 

gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych, koszty 

usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej 

wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

W zakresie działalności dotyczącej dostaw wody i odbioru ścieków Przedsiębiorstwo ponosi koszty 

związane z utrzymywaniem sieci, eksploatacją, budową a także utrzymywaniem w gotowości urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, odczytami wodomierzy oraz rozliczeniami. Przedsiębiorstwo ponosi 

ww. koszty niezależnie od tego, czy Odbiorca usług w danym okresie rozliczeniowym pobierał 

wodę/odprowadzał ścieki czy też nie.
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7.2 Standardy Jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w 

zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę 

Miejską w Ozimku uchwałami Nr LIII/429/06 z 25 października 2006 oraz Nr VI/36/07 z dnia 26 marca 

2007r.

Jakość wody dostarczanej Odbiorcom pod względem wskaźników fizykochemicznych, 

organoleptycznych oraz bakteriologicznych odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków w Antoniowie są poddawane procesom mechanicznego i 

biologicznego oczyszczania a następnie odprowadzane są do rzeki Mała Panew. Odprowadzane ścieki 

są zgodne z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.
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