
1/9 

Za łą czn i k  d o  Uchwa ły  Nr  VI/40/15  

Ra d y  Mie j sk i e j  w  Trzeb ia to wie  

z  d n ia   30.03.2015  

TARYFY  

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I  

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY TRZE BIATÓW NA OKRES O D D N IA 0 1 .0 5 .2 0 1 5  R .  DO DNIA 3 0 .0 4 .2 0 1 6  R .  

 

 

WPROWADZENIE 

 

Niniejsza taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków stanowi zestawienie cen i stawek opłat oraz określa 

warunki ich stosowania na terenie gminy Trzebiatów, gdzie Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Trzebiatów –  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Chełmie Gryfickim, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Taryfa opracowana została na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku ( tekst 

jednolity Dz. U. 2015 poz. 139) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą  oraz na podstawie rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 

roku Nr 127 poz. 886) w sprawie określania taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie 

taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, zwanego dalej  rozporządzeniem .  

 Po dokonaniu analizy kosztów nie wyłoniono odrębnych grup odbiorców 

usług. Jednakowe ceny  w zł/m3  dotyczą wszystkich odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez 

Spółkę na terenie gminy Trzebiatów. Taryfa obejmuje również cenę za wodę 

pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wod ę zużytą do zasilania 

publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania 

publicznych ulic i  publicznych terenów zielonych (art.  22 ustawy).  

Taryfa obejmuje również opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

 W okresie obowiązywania taryfy tj .  od 01.05.201 5 do 30.04.2016 roku 

proponuje się stosowanie taryfy niejednolitej, wieloczłonowej (dwuczłonowej) za 



2/9 

dostarczoną wodę. Pierwszy człon obejmuje cenę za m 3  dostarczonej wody, drugi 

opłatę abonamentową w wysokości zależnej od wyposażenia nieruchomości w 

urządzenia pomiarowe. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego lub wodomierza do pomiaru ilości wody 

bezpowrotnie zużytej uwzględnia koszty od czytu wodomierza oraz koszty 

rozliczenia należności,  natomiast  w rozliczeniach na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody jedynie koszty rozliczenia należności. 

W opłacie abonamentowej nie uwzględniono kosztów utrzymania w gotowości 

urządzeń wodociągowych. Zgodnie z § 2 ust . 12 rozporządzenia koszty te mogą 

stanowić do 15 % całości kosztów eksploatacji i  utrzymania. Należność wynikająca 

z opłaty abonamentowej regulowana jest  przez odbiorcę niezależnie od tego, czy 

odbiorca usług pobierał wodę czy nie.  

 Przy ustalaniu taryf  za podstawę przyjęto dane z ewidencji księgowej –  

ostatni rok obrachunkowy –  z dwunastu ko lejnych miesięcy od stycznia  do grudnia 

2014 roku.  

Niezbędne przychody zostały ustalone przy uwzględnieniu:  

1.  wynagrodzeń z pochodnymi oraz innych świadczeń na rzecz pracowników;  

2.  materiałów;  

3.  energii;  

4.  amortyzacji  

5.  usług obcych;  

6.  kosztów dzierżawy;  

7.  pozostałych kosztów eksploatacji  i  utrzymania;  

8.  podatków i opłat niezależnych od przedsiębiorstwa;  

9.  opłat za korzystanie ze środowiska  

10.  planowanych kosztów zakupu wody przez spółkę celem prowadzenia 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Lewice;  

11.rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji oraz odsetek od kredytu;  

12.  marży zysku.  

Przy ustalaniu niezbędnych przychodów nie uwzględniono należn ości 

nieregularnych, ustalanych na podstawie odpisów aktualizujących te należności.   

Planowaną ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków ustalono na 

poziomie wykonania za 2014 rok po weryfikacji, o której mowa w § 15 ust . 3  

rozporządzenia .  
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I. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów –  Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstał z dniem 1 stycznia 2008 roku w wyniku likwidacji  

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie (zakładu budżetowego).  

Przedmiotem działalności spółki między innymi jest pobór, uzdatnianie i 

dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

Przychodami spółki  są wpływy z opłat  za dostarczanie wody i  odprowadzanie 

ścieków oraz wpływy z dodatkowo świadczonych usług będących pr zedmiotem 

działalności  przedsiębiorstwa.  

Uzyskiwane przychody przeznaczane są na funkcjonowanie zakładu oraz 

utrzymanie i  eksploatację własnego i  dzierżawionego majątku.   

 

II. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY  

 Biorąc pod uwagę kryteria określone w § 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia, 

spółka opracowała taryfę:  

-  niejednolitą (ze względu na rodzaj) –  zawierającą różne stawki opłat ze 

względu na wyposażenie nieruchomości w urządzenia pomiarowe;  

-  wieloczłonową (ze względu na strukturę) –  zawierającą ceny i  stawki opłat.  

 

III .  TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW  

  Z pośród wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

wyłoniono jedną grupę odbiorców, bez podziału na gospodarstwa domowe i 

przemysłowych odbiorców usług. Ponoszone koszty w przypadku wszystkich 

odbiorców  kształtują się na tym samym poziomie. Rozróżnienia dokonano jedynie 

biorąc pod uwagę wyposażenie nieruchomości w urządzenia pomiarowe.  

W sytuacjach gdy dochodzi do przekroczenia warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, stosowana 

jest opłata dodatkowa wynikająca z §5 punkt 6 rozporządzenia, która ma na celu pokrycie kosztów 

oczyszczenia ścieków o podwyższonym ładunku. 

IV. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT  
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1. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa 

zawierająca jednolitą cenę usług w zł/m 3  dla wszystkich odbiorców tej usługi  oraz 

stawkę opłaty abonamentowej ,  tj .:  

a) cenę za m3  dostarczonej wody - w rozliczeniach na podstawie wodomierza 

(opomiarowane systemy dostaw wody),  a w przypadku braku technicznych 

możliwości zamontowania wodomierza, na podstawie przeciętnych norm 

zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług stanowiących podstawę 

ustalenia ilości pobranej wody (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14 s tycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 roku Nr 8 poz.  70).  

b) stawkę  opłaty abonamentowej na odbiorcę za miesiąc  w rozliczeniach w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub/i wskazania wodomierza  

mierzącego i lość  wody bezpowrotnie zużytej, lub  w rozliczeniach na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.  

 

2. W rozliczeniach z Gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy, 

obowiązuje cena jak dla grupy zasadniczej, w  wysokości wyrażonej w zł za m 3 .  

 

3. Przy rozliczeniach za odprowadzanie ścieków obowiązuje taryfa jednoczłonowa 

zawierająca jednolitą cenę usług w zł/m 3  dla wszystkich odbiorców tej usługi, tj .  

cenę za m3  odprowadzonych ścieków - w rozliczeniach z odbiorcami za ilość 

odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie 

ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie ilości odprowadzonych 

ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego lub na 

podstawie przepisów  dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.  

 

4. Dla odbiorców usług korzystających jedynie z usługi odprowadzania ścieków, 

stosowana będzie opłata abonamentowa w wysokości i na warunkach określonych 

poniżej , tj .  stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za miesiąc:  

a). w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego w kwocie 6,45 zł netto (plus podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów), lub;  

b). w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody lub w  rozliczeniach na podstawie podpisanej umowy określającej 
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ilość ścieków w kwocie 4,76 zł netto (plus podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów).  

 

5. Wysokość cen i stawek opłat.  

 

Tabela 1. Wysokość cen i  stawek opłat za dostarczoną wodę  

 

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary 
Cena netto 

Cena brutto 
(przy 8 % VAT) 

1 2 3 4 5 6 

1. Odbiorcy rozliczani za ilość 

dostarczonej wody ustaloną 

w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub 

wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

cena za m3 dostarczonej 

wody 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m3 

 

 

zł/odbiorca/mc 

3,03 

 

 

6,45 

3,27 

 

 

6,97 

2. Odbiorcy rozliczani na 

podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych 

norm zużycia wody 

cena za m3 dostarczonej 

wody 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m3 

 

 

zł/odbiorca/mc 

3,03 

 

 

4,76 

3,27 

 

 

5,14 

3. Gmina rozliczana za wodę 

pobraną z publicznych 

studni i zdrojów ulicznych, 

wodę zużytą do zasilania 

publicznych fontann i na 

cele przeciwpożarowe oraz 

do zraszania publicznych 

ulic i terenów zielonych 

cena za m3 dostarczonej 

wody 

 

 

zł/m3 

 

3,03 3,27 

 

Tabela 2. Wysokość cen i  stawek opłat za odprowadzone ścieki  

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary 
Cena netto 

Cena brutto 
(przy 8 % VAT) 

1 2 3 4 5 6 

1. Gospodarstwa domowe,  

przemysłowi odbiorcy usług 

i inni 

cena za m3 

odprowadzanych ścieków 

zł/m3 5,83 6,30 

 

Do cen i  s tawek okreś lonych w Tabelach 1 i  2  w kolumnie 5  należy dol iczyć podatek od towarów 

i  usług zgodnie z  obowiązującymi przep isami.  Na dzień sp orządzen ia wniosku stawka podatku od  

towarów i  usług wynosi  8  %.  
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6. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. 

 

6.1 Podstawa prawna. 

6.1.1 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. 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). 

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

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964). 

 

6.2 Warunki naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w 

ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 

6.2.1 Przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są ustalane na podstawie wyników analiz fizyko-

chemicznych ścieków. 

6.2.2 W czasie okresowych kontroli prowadzonych 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, próby 

ścieków przeznaczone do badania pobierane są w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym we 

właściwej umowie, przy udziale stron, po wcześniejszym powiadomieniu o zamiarze poboru próby. 

6.2.3 Uiszczane opłaty przez dostawcę ścieków za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT .  

6.2.3 Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach są 

naliczane od dnia poboru próby, w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń. 

6.2.4 Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby ZWiK Trzebiatów Sp. z 

o.o. wyników aktualnych badań zleconych przez dostawcę ścieków akredytowanemu laboratorium 

pod warunkiem, że pobór próby był dokonany przez akredytowane laboratorium i po wcześniejszym 

powiadomieniu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. przez dostawcę ścieków o terminie przeprowadzenia 

badania. 

6.2.5 ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w każdej chwili może zlecić przeprowadzenie badania 

kontrolnego, przy czym próby ścieków przeznaczone do badania pobierane są w punkcie kontrolno-

pomiarowym wskazanym we właściwej umowie, przy udziale stron, po wcześniejszym 

powiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 
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6.2.6 Jeżeli przeprowadzona kontrola nie potwierdzi ustania przekroczeń, opłaty dodatkowe 

naliczane będą nadal, według wyników przeprowadzonej kontroli. 

6.2.7 W przypadku, o którym mowa w punkcie 6.2.6 ZWiK Trzebiatów obciąża dostawcę ścieków 

kosztami poboru i analizy prób ścieków. 

 

6.3 Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

6.3.1 Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków ustalana jest na podstawie 

stwierdzonej wartości przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika ChZT określającego 

chemiczne zapotrzebowanie na tlen w mgO2/l. 

6.3.2 Dopuszczalna wartość wskaźnika ChZT określającego chemiczne zapotrzebowanie na tlen w 

ściekach przyjmowanych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. wynosi 1000 mgO2/l. 

6.3.3 Opłatę za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych, wyrażoną jako ChZT, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala się wg 

wzoru: 

 

          CSS – CDS 

OD = --------------- x Q x SS 

              CDS 

 

gdzie: 

OD – opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnego stężenia w zł; 

CSS – stwierdzone stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w dniu kontroli w mgO2/l; 

CDS – dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń wynoszące 1000 mgO2/l; 

Q – ilość ścieków w m3; 

SS – stawka za przekroczenie stężenia wskaźnika zanieczyszczeń stanowiąca cenę  

za odprowadzenie 1m3 ścieków zgodnie z tabelą 5,83 zł/m3. 

 

Do opłaty dodatkowej dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Na dzień sporządzenia wniosku stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 %. 
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V. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA  

    NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.  

 

 Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków odbywają się na podstawie przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 

pisemnie zawartej umowy.  

 W przypadku budynków lub punktów rozliczeniowych wyposażonych w 

urządzenia pomiarowe ilość dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków 

ustala się na podstawie ich wskazań.  

 W przypadku budynków lub punktów rozliczeniowych, które nie są  

wyposażone w urządzenia pomiarowe, ilość dostarczonej wody lub 

odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o normy zużycia wody –  

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. z dnia 

31 stycznia 2002 roku Nr 8 poz.  70) w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody.  

 Stawki opłat  abonamentowych są stawkami miesięcznymi w zł na odbiorcę, 

pobieranymi za każdy rozpoczęty miesiąc w całości .  

 Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy, z tym że faktury za świadczone 

usługi mogą być wystawiane w okresach innych niż miesięczne. Ograniczenie ilości 

odczytów i rozl iczeń ma na celu zmniejszenie kosztów odczytu i rozliczenia, które 

będą miały wpływ na wysokość opłaty abonamentowej w kolejnym okresie 

taryfowym, tj.  01.05.2016 –  30.04.2017. 

 Taryfowe ceny i stawki opłat ustalono tak,  aby na ich podstawie oraz na 

podstaw ie zakresu i rozmiaru świadczonych usług, możliwe było obliczenie 

należności w sposób łatwy i przejrzysty dla odbiorcy.  

Szczegółowe zasady rozliczeń z odbiorcami na obszarze gminy Trzebiatów, 

określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zat wierdzony 

uchwałą Nr XLII/409/06 Rady Miejskiej  w Trzebiatowie z dnia 23 lutego 2006 

roku.  
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VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT  

 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców .  

 

Zbiorowe zaopatrywanie w wodę dla wszystki ch odbiorców usług 

dokonywane jest w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. 

Dotyczy to zarówno zaopatrywania w wodę budynków wielorodzinnych i 

jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków przeznaczonych na 

cele handlowe i usługowe, odbiorców przemysłowych. W każdym z wymienionych 

przypadków woda poddawana jest tym samym procesom uzdatniania.   

Minimalny poziom usług świadczonych przez spółkę, określony został  w 

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

 

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług .  

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosowane będą przy zachowaniu 

standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących 

przepisów prawnych w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbioro wego 

odprowadzania ścieków oraz z regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków.  

Jakość wody ujmowanej przez przedsiębiorstwo a następnie uzdatnianej jest 

zgodna z normami krajowymi i normami europejskimi. Woda pobierana jest z ujęć 

głębinowych. Pod lega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Poddawana jest 

ponadto coraz lepszej dystrybucji .  

         


