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3. w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków – oczyszczanie i odprowadzenie  ścieków 

dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń 

kanalizacyjnych. 

 
3. Rodzaje i struktura taryf 
1.Ekowod przedkłada przy rozliczeniach za: 

dostarczoną wodę taryfę jednolitą wieloczłonową składającą się : 

a) Z ceny wyrażonej w zł za 1 metr sześcienny dostarczonej wody, 

b) Stałej opłaty abonamentowej 

2.  odprowadzanie ścieków bytowych i bytowo-przemysłowych taryfę jednolitą 

jednoczłonową. 

 
4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 

zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków , tj.: kosztów 

eksploatacyjnych i kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonano 

podziału na taryfowe grupy odbiorców usług: 

1).W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców 

usług, która obejmuje odbiorców: 

a) indywidualnych, 

b) przemysłowych 

c) pozostałych 

2). w zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz bytowo-przemysłowych występuje 

również jedna taryfowa grupa odbiorców: 

a) gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali odprowadzający scieki bytowe, 

mieszaninę ścieków bytowo-przemysłowych 

 
5 Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
 
W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług, o których mowa w ust.4, 

obowiązują zróżnicowane ceny stawki opłat, i tak: 

1) przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje 

taryfa jednolita wieloczłonowa zawierająca: 

a) jednakową cenę jednostkową za 1 m
3
 dostarczonej wody dla wszystkich 

odbiorców 

b)  stawkę opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej 

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

całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na 

miesiąc ( tabela nr 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Tabela nr 1.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka 

miary 
Cena netto 

1 2 3 4 5 

1 

Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi i 

pozostali 

 
1/ cena za dostarczoną wodę 
 
 

zł/m
3
 

 
4,03 

 

2/ stawka opłaty abonamentowej  
   (na odbiorcę w zł/m-c) 
 - Odbiorca rozliczany wg  
wodomierza głównego  

 
 
 
 
 
 

zł/m-c 
 

 
 
 
 
 
 

3,89 

 
 

2) W zakresie zbiorowego oprowadzania ścieków bytowych i bytowo- przemysłowych 

ma zastosowanie taryfa jednolita jednoczłonowa, zawierająca jednakową cenę 

jednostkową za 1 m3 odprowadzonych ścieków a rozliczenia  dokonywane są na 

podstawie ceny wyrażonej w zł/ m3 odprowadzonych ścieków ( tabela nr 2) 

 
 
Tabela nr 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki. 

 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka 

miary 
Cena netto 

1 2 3 4 5 

1 Gospodarstwa domowe, 
odbiorcy przemysłowi i 

pozostali odprowadzający 
ścieki bytowe, mieszaninę 

ścieków bytowo-
przemysłowych 

cena za odprowadzone ścieki z 
kanalizacji 

zł/m
3
 11,47 

 
 

 

Do cen i stawek opłat, określonych w kolumnach 5 tabeli nr 1 i 2 dolicza się podatek od 

towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt 9-12 rozporządzenia. Dostawców ścieków obowiązują 

wskaźniki określone w załączniku rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 

r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz. U. nr 136, poz. 

964). Ekowod zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych wartości w 

przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli przekroczenia wartości wskaźników 

zanieczyszczenia ścieków ( zarówno składu jak i stanu), określonych w rozporządzeniu, 

koszty badań i kontroli obciążają odbiorcę. 
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prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w uchwale rady Gminy 

Pokój Nr XI/77/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

 
 

 


