
 

 

TARYFY 

 
  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA  W  WOD Ę 

 
  I  ZBIOROWEGO  ODPROWADZENIA  ŚCIEKÓW 

 
NA OKRES OD 01.01.2017 r.  DO 31.12.2017 r. 

 

 

 

Informacje ogólne 

 Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie 

Gminy Staszów na okres 12 miesięcy – od 1 stycznia  do 31 grudnia 2017 roku oraz 

określa warunki ich stosowania. 

Taryfa opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 

z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku  

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego 

dalej Rozporządzeniem.   

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy 

wody i odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych  

i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług 

świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele 

przeciwpożarowe. 

 



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. 

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy taryfowe : 

 

1/ dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę  

 

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Charakterystyka taryfowej grupy 
odbiorców usług 

0 1 2 
1. Grupa I  

Gospodarstwa domowe do 
celów socjalno-bytowych oraz 
Gmina za wodę pobraną 
przez jednostki straży 
pożarnej 

a/ odbiorcy wody  w gospodarstwach 
domowych przeznaczonej na cele socjalno-
bytowe, rozliczani za ilość dostarczonej wody 
ustalaną w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego, 
b/ odbiorcy wody  w gospodarstwach 
domowych przeznaczonej na cele socjalno-
bytowe, rozliczani za ilość dostarczonej wody 
ustalaną w oparciu o wskazania wodomierzy 
zainstalowanych w lokalach, 
c/ odbiorcy wody  w gospodarstwach 
domowych przeznaczonej na cele socjalno-
bytowe, rozliczani w oparciu o przeciętne 
normy zużycia 
d/ Gmina za wodę pobraną przez jednostki 
straży pożarnej rozliczana wg zasad 
wynikających z zawartej umowy 

2. Grupa II  
Pozostali odbiorcy oraz 
gospodarstwa domowe do 
celów innych niż socjalno-
bytowe 

a/ odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustalaną w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego, 
b/ odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustalaną w oparciu o wskazania 
wodomierzy zainstalowanych w lokalach, 
c/ odbiorcy w gospodarstwach domowych 
rozliczni za ilość wody pobraną na cele inne 
niż socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu  
o wskazania wodomierza dodatkowego 

 

 

 



2/ dla zbiorowego odprowadzenia ścieków 

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Charakterystyka taryfowej grupy 
odbiorców usług 

0 1 2 
1. Grupa I  

Gospodarstwa domowe  
a/ odbiorcy w gospodarstwach domowych 
rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków 
ustalaną w oparciu o ilość  zużytej wody  
na cele socjalno-bytowe, ustaloną na 
podstawie wskazań wodomierza głównego 
b/ odbiorcy w gospodarstwach domowych 
rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków 
ustalaną w oparciu o ilość  zużytej wody  
na cele socjalno-bytowe, ustaloną na 
podstawie wskazań wodomierzy 
zainstalowanych w lokalach, 
c/ odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków określoną  
w oparciu o ilość zużytej wody na cele 
socjalno-bytowe ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierza głównego  
i dodatkowego wodomierza określającego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej 
d/ odbiorcy w  rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody, 
przeznaczonej na cele socjalno-bytowe 
 

2. Grupa II  
Pozostali odbiorcy  

a/ odbiorcy usług rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków określoną na 
podstawie ilości  zużytej wody  
ustaloną na podstawie wskazań wodomierza 
głównego 
b/ odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków ustalaną w oparciu 
o ilość  zużytej wody   ustaloną na podstawie 
wskazań wodomierzy zainstalowanych  
w lokalach, 
 

  c/ odbiorcy rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków określoną  
w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na 
podstawie wskazań wodomierza głównego  
i dodatkowego wodomierza określającego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej 
d/ odbiorcy  rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody,  
e/ odbiorcy w  rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu 
o wskazania urządzeń pomiarowych 



Użyte w tabeli określenia oznaczają : 

1/ wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, 

zamontowany na przyłączu wodociągowym, 

2/ wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym 

lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-

kanalizacyjnym, 

3/ wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej 

instalacji odbiorcy za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody bezpowrotnie 

zużytej ( na cele technologiczne, podlewanie ), spływającej bezpośrednio do gleby, 

4/ urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych 

ścieków, zainstalowany na przyłączu kanalizacyjnym. 

 

5. Rodzaje i wysoko ść cen i stawek opłat  

W rozliczeniach z odbiorcami usług, w zależności od ich zaklasyfikowania do 

odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz 

zasady ich stosowania. 

1/ w rozliczeniach za dostarczoną wodę : 

a) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, 

b) stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości dostarczonej wody, płacona 

za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego 

całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za miesiąc. 

2/ w rozliczeniach za odbiór ścieków : 

a) cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków. 

b) stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości odprowadzonych ścieków, 

płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odprowadzenia 

ścieków  lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za 

miesiąc. 

3/ do cen i stawek opłat ( netto ), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia, dolicza 

się aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług ( VAT), wprowadzany 

odrębnymi przepisami.   

 

  

 



Wysoko ść cen i stawek opłat za dostarczon ą wodę : 

L.p. taryfowa 
grupa 
odbiorców 

wyszczególnienie 
cena netto 
[ zł/m3 ] 

stawka opłaty 
abonamentowej 
[ zł/odbiorcę/miesiąc] 

0 1 2 3 4 
1 Grupa I cena za dostarczoną wodę 3,42 wg załącznika Nr 1 

2 Grupa II cena za dostarczoną wodę 3,74 wg załącznika Nr 2 

  

Załącznik Nr 1. Stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców I grupy taryfowej 

L.p. wyszczególnienie stawka 

opłaty 

jednostka miary 

1 odbiorcy usług rozliczani wg wskazań  
wodomierza głównego,  
odbiorcy usług rozliczani wg  wodomierza 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 
 

 

      4,00 

 

zł/odbiorcę/miesiąc 

2 odbiorcy usług w budynkach 
wielolokalowych rozliczani wg wskazań 
wodomierza zainstalowanego  
w zajmowanym lokalu 

3,00 zł/odbiorcę/miesiąc 

3 odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych 
norm zużycia wody 

2,00 zł/odbiorcę/miesiąc 

 

 

 

Załącznik Nr 2. Stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców II grupy taryfowej 

L.p. wyszczególnienie  stawka         

opłaty 

jednostka miary 

1 odbiorcy usług rozliczani wg wskazań  
wodomierza głównego, 
odbiorcy usług rozliczani wg  wodomierza 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 

     

    10,00  

 

 

zł/odbiorcę/miesiąc 

2 odbiorcy usług w budynkach 
wielolokalowych rozliczani wg wskazań 
wodomierza zainstalowanego  
w zajmowanym lokalu 

8,00 zł/odbiorcę/miesiąc 

3 odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych 
norm zużycia wody 

6,00 zł/odbiorcę/miesiąc 

 
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych wg wskazań 

wodomierza głównego obejmuje koszty utrzymania w gotowości urządzeń 

wodociągowych, odczytu wodomierza i rozliczania należności za wodę. 



Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców w budynkach wielolokalowych 

rozliczanych wg wskazań  wodomierza zainstalowanego w zajmowanym lokalu 

obejmuje koszty odczytu  wodomierza i rozliczania należności za wodę. 

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych wg przeciętnych 

norm zużycia wody obejmuje koszty rozliczania należności 

 

Wysoko ść cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków  

 

L.p. taryfowa 
grupa 
odbiorców 

wyszczególnienie 
cena netto 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 
[ zł/odbiorcę/miesiąc] 

0 1 2 3 4 
1 Grupa I cena za odprowadzone ścieki 9,50 4,00 

2 Grupa II cena za odprowadzone ścieki 

 

9,50 8,00 

 

6/ Wysokość opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa : 

a) za przyłączenie do urządzeń wodociągowych -  128, 00 zł 

b) za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych -  108, 00 zł 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmują 

wyłącznie koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego 

przez odbiorcę usług. 

. 


