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1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

Wadowickie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  prowadzi  działalność  w  zakresie
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na  podstawie  zezwolenia
wydanego Decyzją Burmistrza Wadowic  Nr GK. 70330/01/02 z dnia 31.12.2002 r. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są:
1)  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę:  ujmowanie,  uzdatnianie  i  dostarczanie  wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych.
2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych
przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 
3) oraz inne rodzaje działalności opisane w załączniku nr 2 

2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY:

Przedsiębiorstwo  przedkłada  taryfę  niejednolitą  wieloczłonową.  Zawiera  różne  dla  poszczególnych
taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłat. 

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfowe  grupy  odbiorców  obejmują  odbiorców  wyodrębnianych  na  podstawie  analizy  sposobu
wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie
sposobu rozliczeń za świadczone usługi.  Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano
podziału odbiorców usług.

Wyodrębniono grupy odbiorców:
- gospodarstwa domowe
- odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę

Opis

1. Gospodarstwa domowe

 Gospodarstwa  domowe  w  budynkach  mieszkalnych
jedno i wielorodzinnych

 Właściciele i zarządcy budynków.
 Wspólnoty mieszkaniowe

2. Pozostali odbiorcy
 Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1, oraz 

gmina np. woda na cele p. poż., szkoły, przedszkola itp.
Taryfowa grupa odbiorców usług

odprowadzania ścieków

1. Gospodarstwa domowe

 Gospodarstwa  domowe  w  budynkach  mieszkalnych
jedno i wielorodzinnych

 Właściciele i zarządcy budynków.
 Wspólnoty mieszkaniowe

2. Pozostali odbiorcy
 Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1, oraz 

gmina np. szkoły, przedszkola itp.
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4. RODZAJE, WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT:

Rozliczenia za dostarczoną wodę

Rozliczenia  z  odbiorcami  usług,  w  zależności  od  ich  sklasyfikowania  dokonywane  będą  na
podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m3

2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej wody – płaconej za każdy
miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku)
wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. 
Stawka ta  jest  tworzona na podstawie  kryteriów zawartych  w § 13 pkt.3  Rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.  

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia  z  odbiorcami  usług,  w  zależności  od  ich  sklasyfikowania  dokonywane  będą  na
podstawie:

1.   ceny – wyrażonej w zł/m3

2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za
każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków ( lub też całkowitego
jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów
zawartych  w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. 

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp.
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto w zł/m3

1.
Gospodarstwa

domowe
Cena za dostarczoną wodę 3,80

2.
Pozostali odbiorcy
oraz woda na cele

p.poż. 
Cena za dostarczoną wodę 3,80

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Lp.
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto w zł/m3

1.
Gospodarstwa

domowe
Cena za odprowadzanie ścieków 5,77

2. Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzanie ścieków 8,07
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Tabela 3. Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za dostarczoną wodę

(Taryfowa grupa odbiorców – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)

Nr
opłaty

abonam
entowej

Okres
rozliczeniowy

Stawka opłaty za dostarczoną wodę Wyszczególnienie
Stawka opłaty

netto
zł/odbiorcę/m-c

W.1.1.
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w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza 
głównego 

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności
-gotowość do świadczenia usług

6,84

W.1.2.

w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym wg 
wodomierza 

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

5,20

W.1.3.

w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- rozliczenie należności

2,71

W.1.4.

w rozliczeniach na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- rozliczenie należności
-gotowość do świadczenia usług

4,36

W.2.1.

w
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w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza 
głównego 

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności
-gotowość do świadczenia usług

4,25

W.2.2.

w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym wg 
wodomierza 

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

2,60

W.2.3.

w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- rozliczenie należności

1,35

W.2.4.

w rozliczeniach na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętych norm zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- rozliczenie należności
-gotowość do świadczenia usług

3,00
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Tabela 4. Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach za odprowadzanie ścieków

(Taryfowa grupa odbiorców – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy)

Nr
opłaty

abonam
entowej

Okres
rozliczeniowy

Stawka opłaty za dostarczoną wodę Wyszczególnienie
Stawka opłaty

netto
zł/odbiorcę/m-c

S.1.1.

w
  1

 -
 m

ie
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ęc
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yc
h

 o
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w
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h

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków 
ustalana na podstawie zużycia 
wody określonego zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza 
głównego

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- gotowość do świadczenia usług

7,78

S.1.2.

w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

5,20

S.1.3.

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków  
ustalonych na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

10,49

S.1.4.

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków 
ustalonych zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia 
pomiarowego lub wodomierza 
na własnym ujęciu

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

12,98

S.2.1.

w
  2
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w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków 
ustalana na podstawie zużycia 
wody określonego zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza 
głównego

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- gotowość do świadczenia usług

7,78

S.2.2.

w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt wodomierza
- rozliczenie należności

2,60

S.2.3.

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków  
ustalonych na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

9,14

S.2.4.

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków 
ustalonych zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia 
pomiarowego lub wodomierza 
na własnym ujęciu

Stawka opłaty abonamentowej 
za:
- odczyt
- rozliczenie należności
- gotowość do świadczenia usług

10,38

5



Tabela 5. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty netto w zł

1. stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 68,00

2. stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 68,00

*  Powyższe  stawki  zawierają  koszty  przeprowadzenia  prób  technicznych  zgodnie  z  §  5  ust.  7
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.   Wyżej wymienione  stawki nie obejmują
robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych  na podstawie cennika zakładowego.

Stawki opłat dodatkowych
(  za  przekroczenie  warunków  wprowadzania  ścieków  przemysłowych  do  urządzeń
kanalizacyjnych ) – tabela 6 i 7

Tabela  6.  Jednostkowe  stawki  opłat  za  jeden  kilogram  substancji,  w  tym  substancji
wyrażonych jako wskaźnik

L.p. Wskaźniki Jedn. miary
Stawki opłat  za

ładunek zanieczyszczeń
netto 

1 BZT5  zł/kg 1,56

2 CHZT cr  zł/kg 1,24

3 Zawiesina ogólna  zł/kg 0,38

4 Substancje rozpuszczone  zł/kg 0,38

5 Azot amonowy  zł/kg 2,06

6 Fosfor ogólny  zł/kg 7,31

7 Siarczany  zł/kg 0,38

8 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  zł/kg 36,09

Tabela 7. Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków

L.p. Wielkość przekroczenia
Jedn.
miary

Wartość
opłaty netto

w zł

1
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości 
dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3 1,03

2
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości 
dopuszczalnej o  0.5 do 1.5  pH

m3 2,58

3
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości 
dopuszczalnej o  1.5 do 2.5  pH

m3 5,16

4
odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości 
dopuszczalnej o  2.5 i więcej pH

m3 10,00

5 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5o C m3 0,51

6 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o  5o C i więcej m3 1,03

Do cen i  stawek opłat  wymienionych w tabelach 1 – 7 dolicza  się  obowiązujący  podatek  (VAT),
zgodnie z odrębnymi przepisami.
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5. WARUNKI  ROZLICZEŃ  Z  UWZGLĘDNIENIEM  WYPOSAŻENIA
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE:

1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), zwanej dalej ustawą,
oraz Rozporządzenia Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania
taryf,  wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.

2) O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie
w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  pobierana  jest  za  każdy  miesiąc,  w  którym  były
świadczone usługi. 

3) Opłata  abonamentowa  regulowana  jest  przez  Odbiorcę  usług  niezależnie  od tego,  czy Odbiorca
usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

4) Odbiorca  usług  dokonuje  zapłaty  za  dostarczoną  wodę  i  odprowadzone  ścieki  na  warunkach  i
terminach określonych w umowie. 

5) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Także  na  podstawie  wskazań  wodomierza  głównego  ustala  się  ilość  odebranych  ścieków  z
nieruchomości, jako ilość równą ilości dostarczonej wody.  

6) Ilość  ścieków  w  budynkach  wyposażonych  w  urządzenia  pomiarowe  ustala  się  na  podstawie
wskazań tych urządzeń. 

7) Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i
dodatkowego. 

8) W przypadku braku wodomierza głównego,  nie dłużej  niż do terminu określonego ustawą,  ilość
wody  dostarczonej  do  nieruchomości  ustala  się  w  oparciu  o  przeciętne  normy  zużycia  wody
określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilość wody
wynikającej z norm. 

9) W  przypadku  świadczenia  usług  odprowadzania  ścieków  oraz,  jeśli  brak  jest  urządzenia
pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia
wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach, jako równą ilości ścieków określonej w
umowie,  lub na  podstawie  wodomierza zainstalowanego (na  koszt  dostawcy ścieków) na ujęciu
własnym.  

10) 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. 

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT:

W taryfie za okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa
z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem  dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wadowice z dnia 7 marca 2006 r. - Uchwała nr
XXXI/213/2006 Rady Miejskiej w Wadowicach  z dnia 7 marca 2006 r.
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