
  

 

 
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie 

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ                                                            

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Na okres 3 lat 

 

I. WSTĘP DO TARYFY 
 
 

1. Uwagi ogólne 

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie                         

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz określa warunki ich stosowania 

obowiązujące na terenie Gminy Trzebielino. 

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

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 328, 1566 i 2180) – zwana dalej „Ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa 

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 

taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886) zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

Taryfowa cena i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy 

wody i odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.  

Taryfa nie obejmuje cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków opadowych                                             

i roztopowych. 

 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności 

 

Zakład Usług Komunalnych jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,                                      

w rozumieniu art.2 pkt 4) ustawy prowadzi na terenie gminy Trzebielino działalność 

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Zgodnie z art.16 ustawy, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków jest realizowane na podstawie załącznika do Uchwały Nr 

200/XL/2006 Rady Gminy w Trzebielinie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie utworzenia 

Zakładu Usług Komunalnych i nadania mu Statutu.  

 

 

3. Rodzaj i struktura taryfy 
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Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie na podstawie kryteriów, o których mowa                     

w art.13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonał wyboru struktury i rodzaju taryfy. Dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wybrano taryfę 

jednolitą jednoczłonową.  

 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców  

 

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału 

odbiorców usług na następujące taryfowe grypy odbiorców usług: 

 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

 
ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

1. Grupa 1 
 

Odbiorcy wody opomiarowani za pomocą wodomierzy oraz 
odbiorców nieopomiarowanych, tzn. rozliczanych 
ryczałtowo 

 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

1. Grupa 1  Odprowadzający ścieki  
 

 

 

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 

obowiązuje: 

a) cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (zł)za 1m3 dostarczonej wody lub 

odprowadzonych ścieków; 

b) stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w jednostkach pieniężnych  (zł) na 

odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca jest zobowiązany zapłacić 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu  

c) stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu  
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Do ceny i stawki opłaty abonamentowej zostanie doliczona stawka podatku VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

WYSOKOŚĆ TARYFOWYCH CEN I STAWEK OPŁAT 

Od 1-12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto 

Za dostarczoną wodę 

1. Grupa 1  zł/m3 2,68 2,89 

2. Stawka opłaty 
abonamentowej  

zł/odbiorcę/miesiąc 3,05 3,29 

Za odprowadzone ścieki  

1. Grupa 1  zł/m3 6,64 7,17 

 

Od 13-24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto 

Za dostarczoną wodę 

1. Grupa 1  zł/m3 2,77 2,97 

2. Stawka opłaty 
abonamentowej  

zł/odbiorcę/miesiąc 3,05 3,29 

Za odprowadzone ścieki  

1. Grupa 1  zł/m3 6,79 7,33 

 

Od 25-36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto 

Za dostarczoną wodę 

1. Grupa 1  zł/m3 2,81 3,03 

2. Stawka opłaty 
abonamentowej  

zł/odbiorcę/miesiąc 3,05 3,29 

Za odprowadzone ścieki  

1. Grupa 1  zł/m3 6,95 7,51 
 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  

 Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych są naliczane za dodatkowy ładunek zanieczyszczeń ponad ładunek 

określony w umowie. Podstawą stwierdzenia dopuszczalnego przekroczenia stanu (jakości) 

ścieków i dopuszczalnych wskaźników są wyniki analiz realizowane w czasie okresowych 

kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  
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Wysokość opłaty dodatkowej będzie ustalona według wzoru: 

Od = Ot x O x Wp 

gdzie: 

Od – dodatkowa opłata 

Ot – stawka za ścieki według obowiązującej taryfy 

O – ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ustalona według zasad 

określonych w umowie 

Wp – współczynnik przeciążenia ścieków, liczony według wzoru: 

 

                 (Si – So) 
Wp =   ---------------------- 

          So 

 
gdzie: 
Si  - średnie stężenie wskaźnika zanieczyszczeń stwierdzone w dniu kontroli, 
S0  - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń. 
 
Do stawek opłat doliczony zostanie podatek Vat w obowiązującej wysokości.  
 
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych 
ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia 
ustania przekroczeń. Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się na wniosek i koszt 
usługobiorcy.  
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach 
wymiar opłaty dodatkowej ustala się przyjmując ten ze wskaźników, którego przekroczenie 
pociąga za sobą najwyższą opłatę.  
Wprowadzanie ścieków, które przekraczają krytyczne wartości stężeń zanieczyszczeń 
powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz prawidłowego działania 
oczyszczalni ścieków upoważnia Zakład do natychmiastowego zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego. 
 
 
 
 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w 

przyrządy i urządzenia pomiarowe 

 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 

prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie z odbiorcami usług na 
podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i 
odprowadzonych ścieków: 
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 ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań 
wodomierza głównego, w przypadku braku wodomierza w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa art.27 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 
wody pobranej 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; 

 ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków 
ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w 
umowie z uwzględnieniem poboru z innych źródeł; 

 w rozliczeniach odprowadzanych 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. 

 Ilość wody zużytej na potrzeby jednostek straży pożarnej do celów 
przeciwpożarowych ustala się na podstawie raportów tych jednostek. 

 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

 
  

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład Usług Komunalnych dla 
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Dotyczy to 
zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 
oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i 
odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom. Zbiorowe 
odprowadzanie ścieków uwzględnia znaczącą różnicę zarówno w ilości i wielkości ładunku 
zanieczyszczeń dostarczanych przez dostawców ścieków gospodarstw domowych i 
pozostałych, a dostawców przemysłowych. Zarówno jeden jak i drugi rodzaj ścieków 
poddawany jest procesom oczyszczania dla doprowadzenia ich do parametrów zawartych w 
pozwoleniu wodno-prawnym.  

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które 
zostały określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującym na terenie gminy Trzebielino. Jakość dostarczanej wody odbiorcom oraz 
jakość oczyszczanych ścieków spełniają wymagania przepisów prawa poprzez stosowanie 
odpowiednich rozwiązań technologicznych spełniających wymogi przepisów ochrony 
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środowiska, pozwoleń wodno-prawnych oraz BHP, natomiast sieci oraz pozostałe urządzenia 
wodociągowo-kanalizacyjne utrzymywane są w sprawności i dobrym stanie technicznym dla 
zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków.  

 
 
 

UZASADNIENIE WNIOSKU 
 

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. 

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Zobowiązany jest zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz 
niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów usług, 
wymagania ochrony środowiska, jak również optymalizację kosztów.  

 

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. 

Celem Zakładu jest nieustanna poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne 
reagowanie i likwidację zakłóceń produkcyjnych, a także stała kontrola parametrów 
jakościowych.  

Jakość świadczonych usług przez Zakład została szczegółowo określona w: 

 regulaminie dostarczania wody i doprowadzania ścieków obowiązującym na terenie 
gminy Trzebielino, 

 umowach z poszczególnymi odbiorcami naszych usług, 

 przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.  

Ustalone taryfy zapewniają finansowanie i zapewnienie ciągłości świadczenia usług.  

 

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 
kosztów. 

Ustalona taryfa nie wprowadza nowych metod alokacji kosztów a tym samym nie wpływa na 
zmianę jakości świadczonych usług. 

 

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.  

Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są koszty poniesione w roku 2017 ustalone na 
podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych warunków ekonomicznych 
wpływających na poziom kosztów w okresie obowiązywania taryfy.  

Do założeń przyjęto średni wzrost kosztów o 2,3% na podstawie wytycznych Ministra 
Finansów. Przyjęto jednakowy wzrost dla wszystkich kolejnych lat. Zakłada się również 
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zwiększenie zakupu materiałów w celu poprawy stanu technicznego obiektów służących do 
zaopatrzenia w wodę.   

Nie założono marży zysku, ponieważ Zakład samodzielnie nie planuje realizacji inwestycji. 
Przewiduje się, że w latach 2018-2019 w ramach środków unijnych będą realizowane 
inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną za pośrednictwem Gminy Trzebielino.  

 

5. Bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych 

W załączeniu przedłożone zostały kopie decyzji na eksploatację ujęć wody w Trzebielinie. 
Cetyniu, Starkowie, Zieliniu oraz Objezierzu. Przedstawiają zasoby eksploatacyjne oraz 
ustalenia dotyczące poboru wód.  

Zakład nie posiada danych dotyczących wody surowej.  


