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1. Informacje ogólne 
 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania 
obowiązujące na terenie Gminy Ińsko na okres 3 lat. 

 
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów 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), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472), 
zwanego dalej Rozporządzeniem. 
 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie 
dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Ińsko, świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Nowogardzie, zwane dalej Przedsiębiorstwem, z wyłączeniem odbiorców i dostawców 
hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją 
deszczową. 
 

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę 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. 

 
2. Rodzaj prowadzonej działalności 

 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Nowogardzie prowadzi na terenie Gminy Ińsko działalność  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego w Ińsku z dnia  
19 czerwca 2002 roku na prowadzenie na terenie Gminy Ińsko zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony, począwszy od dnia  
19 czerwca 2002 roku. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Przedsiębiorstwa stanowi działalność 
gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz 
zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa na podstawie 
umowy dzierżawy zawartej z Gminą Ińsko dnia 31 października 2012 r.  

 
3. Rodzaj i struktura taryfy  

 
Przedsiębiorstwo na podstawie § 14 Rozporządzenia przedkłada: 

a) taryfę niejednolitą wieloczłonową za zbiorowe zaopatrzenie w wodę składającą się z: 

- ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, 
- stawek opłat abonamentowych w złotych na odbiorcę usług za okres 

rozliczeniowy, niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie 
rozliczeniowym, czy też nie. 

b) taryfę niejednolitą wieloczłonową za zbiorowe odprowadzanie ścieków składającą się z: 

- ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków, 
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- stawek opłat abonamentowych w złotych na odbiorcę usług za okres 
rozliczeniowy, niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki  
w okresie rozliczeniowym, czy też nie, 

- stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych. 

 
Dla Gminy rozliczanej za wodę pobraną na cele określone w pkt. 1 niniejszej Taryfy 

proponuje się taryfę jednoczłonową składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 
dostarczonej wody. 

 
4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 

Uwzględniając lokalne uwarunkowania świadczenia usług, a także oczekiwania 
odbiorców w zakresie zróżnicowania stawek opłat abonamentowych w zależności od 
prowadzenia rozliczeń w oparciu o faktury tradycyjne lub e-faktury, w kalkulacji cen i stawek 
opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dziewięć taryfowych grup 
odbiorców usług, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono osiem 
taryfowych grup odbiorców usług.  

 
W zakresie dostarczania wody dokonano podziału na taryfowe grupy odbiorców usług 

na podstawie sposobu i częstotliwości rozliczeń za świadczone usługi różnego dla: 

1) odbiorców rozliczanych co miesiąc za ilość pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego, 

2) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość pobranej wody w oparciu  
o wskazania wodomierza głównego, 

3) odbiorców rozliczanych co miesiąc na podstawie e-faktur za ilość pobranej wody  
w oparciu o wskazań wodomierza głównego, 

4) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

5) odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, 

6) odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość pobranej wody na podstawie wskazań 
wodomierza lokalowego, 

7) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość pobranej wody w oparciu  
o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, 

8) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, 

9) Gminy rozliczanej odrębnie na podstawie przyjętych stawek cen za ilość wody 
pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann  
i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów 
zielonych. 
 
W zakresie odprowadzania ścieków podziału na taryfowe grupy odbiorców usług 

również dokonano na podstawie sposobu i częstotliwości rozliczeń za świadczone usługi 
różnego dla: 

1) odbiorców rozliczanych co miesiąc za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

2) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
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zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

3) odbiorców rozliczanych co miesiąc na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę, 

4) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na 
rzecz których przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, 

5) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których przedsiębiorstwo 
nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

6) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o zużycie wody określone zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
lokalowego w budynku wielolokalowym, na rzecz których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

7) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o zużycie wody określone zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę, 

8) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę, 

9) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych 
norm zużycia wody, na rzecz których przedsiębiorstwo świadczy również usługi  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

W rozliczeniach za świadczone usługi obowiązują jednolite ceny za 1 m3 dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków oraz różne stawki opłat abonamentowych, których zasady 
naliczania i zastosowania są uzależnione od częstotliwości obsługi odbiorców usług oraz ich  
wyposażenia w wodomierze, bądź też ich brak.  

 
W rozliczeniach za wodę stawka opłaty abonamentowej jest stosowana dla: 

a) odbiorców rozliczanych co miesiąc za ilość pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego – opłata abonamentowa zawiera jednostkę kosztów 
utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz 
jednostkę kosztów odczytu wodomierza i jednostkę kosztów rozliczenia należności 
za ilość dostarczonej wody, 

b) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość pobranej wody w oparciu  
o wskazania wodomierza głównego – opłata abonamentowa zawiera dwie jednostki 
kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 
oraz jednostkę kosztów odczytu wodomierza i jednostkę kosztów rozliczenia 
należności za ilość dostarczonej wody, 
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c) odbiorców rozliczanych co miesiąc na podstawie e-faktur za ilość pobranej wody  
w oparciu o wskazań wodomierza głównego – opłata abonamentowa zawiera  
jednostkę kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń 
wodociągowych oraz jednostkę kosztów odczytu wodomierza i jednostkę kosztów 
rozliczenia należności na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody, 

d) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody na podstawie wskazań wodomierza głównego – opłata abonamentowa zawiera  
dwie jednostki kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń 
wodociągowych oraz jednostkę kosztów odczytu wodomierza i jednostkę kosztów 
rozliczenia należności na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody, 

e) odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody na podstawie wskazań wodomierza lokalowego  
– opłata abonamentowa zawiera jednostkę kosztów odczytu wodomierza i jednostkę 
kosztów rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody, 

f) odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość pobranej wody na podstawie wskazań 
wodomierza lokalowego – opłata abonamentowa zawiera jednostkę kosztów odczytu 
wodomierza i jednostkę kosztów rozliczenia należności na podstawie e-faktur za 
ilość dostarczonej wody, 

g) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość pobranej wody w oparciu  
o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody – opłata abonamentowa 
zawiera dwie jednostki kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług 
urządzeń wodociągowych oraz jednostkę kosztów rozliczenia należności za ilość 
dostarczonej wody, 

h) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody – opłata 
abonamentowa zawiera dwie jednostki kosztów utrzymania w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę kosztów rozliczenia 
należności na podstawie e-faktur za ilość dostarczonej wody. 

 
W rozliczeniach za ścieki stawka opłaty abonamentowej jest stosowana dla: 

a) odbiorców rozliczanych co miesiąc za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – opłata 
abonamentowa zawiera jednostkę kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia 
usług urządzeń kanalizacyjnych, 

b) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – opłata 
abonamentowa zawiera dwie jednostki kosztów utrzymania w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, 

c) odbiorców rozliczanych co miesiąc na podstawie e-faktur za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę – opłata abonamentowa zawiera jednostkę kosztów utrzymania w gotowości 
do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, 

d) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na 
rzecz których przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego 
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zaopatrzenia w wodę – opłata abonamentowa zawiera dwie jednostki kosztów 
utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, 

e) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, na rzecz których przedsiębiorstwo 
nie świadczy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – opłata 
abonamentowa zawiera dwie jednostki kosztów utrzymania w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych oraz jednostkę kosztów odczytu 
wodomierza i jednostkę kosztów rozliczenia należności, 

f) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę – opłata abonamentowa zawiera dwie jednostki kosztów utrzymania  
w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, 

g) odbiorców rozliczanych co dwa miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych 
norm zużycia wody, na rzecz których przedsiębiorstwo świadczy również usługi  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – opłata abonamentowa zawiera dwie 
jednostki kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń 
kanalizacyjnych. 
 

5.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

 
Lp. 

Taryfowa 
grupa odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 
Jednostka 

miary 

netto 
 z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

  1. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co 
miesiąc za ilość pobranej wody  
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego  

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

7,97 8,61 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

2. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody 
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

10,90 11,77 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

3. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co 
miesiąc na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

7,75 8,37 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

4. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
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wodomierza głównego 

stawka opłaty 
abonamentowej 

10,67 11,52 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

5. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, korzystający  
z lokali w budynkach wielolokalowych, 
rozliczani co dwa miesiące za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

5,05 5,45 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

6. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, korzystający  
z lokali w budynkach wielolokalowych, 
rozliczani co dwa miesiące na 
podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

4,82 5,21 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

7. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody  
w oparciu o przepisy dotyczące 
przeciętnych norm zużycia wody 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,28 8,94 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

8. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

     4,26     4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,06 8,70 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

9. 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 1 m3 
dostarczonej wody 

4,26 4,60 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

 

5.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

 
Lp. 

Taryfowa 
grupa odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 
Jednostka 

miary 

netto 
 z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

  1. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co 
miesiąc za ilość pobranej wody  
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego  

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,24 8,90 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 
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2. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody 
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

11,34 12,25 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

3. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co 
miesiąc na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,01 8,65 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

4. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

11,11 12,00 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

5. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, korzystający  
z lokali w budynkach wielolokalowych, 
rozliczani co dwa miesiące za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

5,13 5,54 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

6. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, korzystający  
z lokali w budynkach wielolokalowych, 
rozliczani co dwa miesiące na 
podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

4,90 5,29 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

7. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody  
w oparciu o przepisy dotyczące 
przeciętnych norm zużycia wody 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,70 9,40 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

8. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,46 9,14 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

9. 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 1 m3 
dostarczonej wody 

4,41 4,76 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 
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5.3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 
miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

 
Lp. 

Taryfowa 
grupa odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 
Jednostka 

miary 

netto 
 z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

  1. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co 
miesiąc za ilość pobranej wody  
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego  

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,39 9,06 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

2. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody 
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

11,56 12,48 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

3. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co 
miesiąc na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,16 8,81 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

4. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

11,32 12,23 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

5. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, korzystający  
z lokali w budynkach wielolokalowych, 
rozliczani co dwa miesiące za ilość 
pobranej wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

5,23 5,65 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

6. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, korzystający  
z lokali w budynkach wielolokalowych, 
rozliczani co dwa miesiące na 
podstawie e-faktur za ilość pobranej 
wody w oparciu o wskazania 
wodomierza lokalowego 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

4,99 5,39 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

7. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące za ilość pobranej wody  
w oparciu o przepisy dotyczące 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
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przeciętnych norm zużycia wody 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,88 9,56 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

8. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę rozliczani co dwa 
miesiące na podstawie e-faktur za ilość 
pobranej wody w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody 

cena za 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,65 9,34 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

9. 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 1 m3 
dostarczonej wody 

4,53 4,89 
 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

 

5.4. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

 
Lp. 

Taryfowa 
grupa odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 
Jednostka 

miary 

netto 
 z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

  1. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
miesiąc za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu  
o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,48 9,16 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

2. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu  
o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków  
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

16,96 18,32 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

3. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
miesiąc na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, na rzecz 
których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

8,48 9,16 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 
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4. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

16,96 18,32 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

5. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o 
wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo nie 
świadczy usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

22,01 23,77 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

6. 
 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o zużycie 
wody określone zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza lokalowego  
w budynku wielolokalowym, na rzecz 
których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

7. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków 
ustaloną w oparciu o zużycie wody 
określone zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza lokalowego w budynku 
wielolokalowym, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

8. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

16,96 18,32 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

9. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków 
ustaloną w oparciu o przepisy 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,46 10,02 

 
zł/m³ 
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dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

stawka opłaty 
abonamentowej 

16,96 18,32 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

 

5.5. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

 
Lp. 

Taryfowa 
grupa odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 
Jednostka 

miary 

netto 
 z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

  1. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
miesiąc za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu  
o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

9,22 9,96 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

2. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu  
o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków  
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,44 19,92 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

3. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
miesiąc na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, na rzecz 
których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

9,22 9,96 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

4. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,02 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,44 19,92 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 
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5. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o 
wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo nie 
świadczy usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

zł/m³ 
 

stawka opłaty 
abonamentowej 

23,57 25,46 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

6. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o zużycie 
wody określone zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza lokalowego  
w budynku wielolokalowym, na rzecz 
których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

7. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków 
ustaloną w oparciu o zużycie wody 
określone zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza lokalowego w budynku 
wielolokalowym, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

8. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,44 19,92 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

9. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków 
ustaloną w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
9,89 10,68 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,44 19,92 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 
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5.6. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 25 do 36 
miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

 
Lp. 

Taryfowa 
grupa odbiorców usług  

Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty 
Jednostka 

miary 

netto 
 z VAT 
(8%) 

0 1 2 3 4 5 

  1. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
miesiąc za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu  
o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

9,45 10,21 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

2. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu  
o wskazania urządzenia pomiarowego 
lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo 
świadczy również usługi w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków  
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,90 20,41 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

3. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
miesiąc na podstawie e-faktur za ilość 
odprowadzonych ścieków ustaloną  
w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, na rzecz 
których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

9,45 10,21 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

4. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
w oparciu o wskazania urządzenia 
pomiarowego lub zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,90 20,41 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

5. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o 
wskazania urządzenia pomiarowego 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

zł/m³ 
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lub zużycia wody określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego, 
na rzecz których przedsiębiorstwo nie 
świadczy usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

stawka opłaty 
abonamentowej 

24,13 26,06 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

6. 
 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o zużycie 
wody określone zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza lokalowego  
w budynku wielolokalowym, na rzecz 
których przedsiębiorstwo świadczy 
również usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

7. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków 
ustaloną w oparciu o zużycie wody 
określone zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza lokalowego w budynku 
wielolokalowym, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

- - 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

8. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące za ilość odprowadzonych 
ścieków ustaloną w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,90 20,41 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

9. Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani co 
dwa miesiące na podstawie e-faktur za 
ilość odprowadzonych ścieków 
ustaloną w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia 
wody, na rzecz których 
przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

cena za 1 m3 
odprowadzonych 

ścieków 
10,11 10,92 

 
zł/m³ 

 

stawka opłaty 
abonamentowej 

18,90 20,41 
zł/odbiorcę/ 

okres 
rozliczeniowy 

 
Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 5.1. – 5.6. dolicza się obowiązujący 

podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5.7. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych kalkulowane są na podstawie Art. 20, ust. 3 Ustawy  
z uwzględnieniem: 

1. wykorzystania przepustowości oczyszczalni, 
2. stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych, 
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3. uzyskiwania stopnia redukcji ładunków zanieczyszczeń, 
4. stosowania osadów ściekowych. 

Uwarunkowaniem zewnętrznym dla określenia warunków normatywnych dla ścieków 
odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest rozporządzenie Ministra Budownictwa  
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  
(Dz.U. 2016 poz. 1757). Cytowane rozporządzenie określa: 

1. sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych, 
2. warunki wprowadzania ścieków w tym dopuszczalne wartości dla niektórych    
3. wskaźników zanieczyszczeń, niezależnie od uwarunkowań lokalnych, 
4. sposób sprawowania kontroli ilości i jakości. 
 
Przepustowość oczyszczalni ścieków w Ińsku w roku 2017 wyniosła 182,67 m3/dobę 

a dopuszczalna przepustowość (według założeń projektowych z 1997 roku) wynosi 1073 
m3/dobę przy równoważnej liczbie mieszkańców równej 5400 [RLM]. 

 
Na podstawie § 12 z uwzględnieniem § 8 Rozporządzenia Przedsiębiorstwo określa 

normatywne wartości dla wskaźników, co do których została zobligowana formalnie na 
podstawie: 

1. obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę  
Stargardzkiego z dnia 28.12.2015 roku (znak:CS.6341.90.5.2015.SW3), 

2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.                         
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), która określa rodzaj badanych przez 
oczyszczalnię w Ińsku, ładunków zanieczyszczeń branych pod uwagę do 
rocznych opłat środowiskowych, oraz określa jednostkowe stawki kar za 
przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

3. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie      
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Z 2015r., poz. 257). 

 

W tabeli 1. przedstawiono warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych 
obowiązujące oczyszczalnię w Ińsku, regulowane pozwoleniem wodnoprawnym  
z zestawieniem osiągniętych (uśrednionych) rezultatów w 2017 roku. 

 
Tab.1. Warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych obowiązujące dla oczyszczalni  
w Ińsku regulowane pozwoleniem wodnoprawnym z zestawieniem osiągniętych (uśrednionych) 
rezultatów w 2017 roku. 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 

Stężenie [mg/dm3] 

dopuszczalne 
osiągnięte w 2017roku 

(uśrednione) 

1. BZT5 ≤ 25 6,6 

2. ChZT ≤ 125 50,3 

3. Zawiesina ogólna ≤ 35 10,2 

4. Azot ogólny ≤15 10,9 

5. Fosfor ogólny ≤2,0 1,1 

6. Odczyn pH 6,5 – 9,0  

7. Hg ≤ 0,03 0,00001 

8. Cd ≤ 0,2 0,0006 

9. Fe ≤ 10 b.d. 
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10. Ni ≤ 0,5 0,034 

11. Cr (og) ≤ 0,5 0,061 

12. Pb ≤ 0,5 0,006 

 
Ze względu na ilość RLM = 5400 badania ścieków surowych (wprowadzanych na 

oczyszczalnie) oczyszczalnia w Ińsku wykonuje 12 razy w ciągu roku.                                                         
Z przeprowadzonych analiz można określić procentową zdolność redukcji w/w oczyszczalni 
dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń, które w rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, zostały odznaczone jako poz. nr 1 (wartość wskaźników ustalonych na 
podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni  ładunkiem tych zanieczyszczeń).               

W tabeli 2. został przedstawiony procentowy stopień redukcji wyszczególnionych 
wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni w Ińsku. 

 
Tab. 2.  Procentowy stopień redukcji wyszczególnionych wskaźników zanieczyszczeń na      
oczyszczalni w Ińsku w roku 2017. 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

Dopuszczalna 
wartość 

zanieczyszcz. 
według 

pozwolenia 
wodno -

prawnego  
w ściekach 

oczyszczonych 
[mg/dm3] 

Średnie 
wartości 

wskaźników 
zanieczyszcz. 

w ściekach 
oczyszczonych 

w roku 2017 
[mg/dm3] 

Średnie 
wartości 

wskaźników 
zanieczyszczeń 

w ściekach 
surowych w 
roku 2017 
[mg/dm3] 

Dopuszczalne 
wartości 

wskaźników 
zanieczyszczeń 

według 
przeprowadz. 
badań w roku 

2017 
[mg/dm3] 

Procentowa 
redukcja 
według 
założeń 

projektowych 
w 1996 roku 

[%] 

Procentowa 
redukcja 
według 
badań  

w 2017roku 
 [%] 

Zawiesina 
ogólna 

35 10,2 240,2 250 90,0 95,75 

ChZT 125 50,3 866,1 1000 92,0 94,19 

BZT5 25 6,6 440,3 500 95,0 98,50 

Azot ogólny 15 10,9 83,6 100 95,0 86,96 

Fosfor ogólny 2 1,1 11,0 11 85,0 90,0 

  
 Z powyższej tabeli wynika bardzo istotna granica dopuszczalnych poszczególnych 
wskaźników zanieczyszczeń, których redukcja jest uzależniona od możliwości 
technologicznej oczyszczalni w Ińsku. 
  Wycena wpływu poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń poza wymienionymi 
wskaźnikami ogólnymi na prowadzony proces technologiczny oraz warunki korzystania  
z wód określone obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym jest niezwykle trudna, ale  
i potrzebna. Trudność ta polega na ocenie możliwości redukcji poszczególnych wskaźników 
oraz ich wpływu na odbiornik oraz stopień zanieczyszczenia osadu. 

W szczególności należy podkreślić, że osad z oczyszczalni ścieków podlega 
procesowi stabilizacji, a następnie jest wykorzystywany w celach rolniczych. Jakość 
produkowanego osadu ustabilizowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Niezwykle istotnym jest, 
aby ścieki przemysłowe spełniały wymogi jakościowe gwarantujące prowadzenie gospodarki 
osadowej zgodnie z ustalonym procesem technologicznym, gdyż skutki finansowe mogłyby 
być w przypadku przekroczeń (zwłaszcza metali ciężkich) bardzo duże. 

Przy określaniu rodzaju wskaźników zanieczyszczeń mających wpływ na 
oczyszczalnię wyodrębnione zostały te wskaźniki zanieczyszczeń, które są analizowane 
(badane) podczas podstawowych badań kontrolnych na oczyszczalni.  

 
Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia  
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
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przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 roku w sprawie 
wysokości stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi oraz za przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017). 

 
Tab. 3. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych (wybrane parametry – mające szczególny wpływ na proces  
technologiczny i gospodarkę osadową oczyszczalni ścieków w Ińsku) 

Nazwa wskaźnika Najwyższa 

dopuszczalna wartość 

Jednostkowa stawka opłaty za 

przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych 

1 2 3 

Grupa I  zł/jednostkę 

PH – odczyn 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 1,32 – 12,76 * 

Temperatura 35o C 0,66 – 1,32 * 

Grupa II Cd – g/m3 Sj – zł/kg 

Pięciodniowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu BZT5 

500 1) 26,31 

Chemiczne zapotrzebowanie 

tlenu  ChZT 

1000 1) 15,81 

Zawiesina ogólna  350 1) 4,87 

Fosfor ogólny 101) 26,31 

Chlorki 1000 4,87 

Siarczany 500 4,87 

Azot ogólny 120 26,31 

Azot amonowy 200 26,31 

Żelazo ogólne 10 3) 15,81 

Arsen 0,5 863,43 

Cynk 5 691,02 

Chrom ogólny 1 691,02 

Miedź 1 863,43 

Nikiel 1 863,43 

Ołów 1 863,43 

Srebro 0,5 863,43 
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Wanad 2 691,02 

Fenole lotne (indeks 

fenolowy) 

15 460,65 

Grupa III Cd – g/m3 Sj – zł/kg 

Kadm 0,05 – 0,4 2) 1151,66 

Rtęć 0,03 – 0,2 2) 1151,66 

 

* - sposób naliczania opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych podano poniżej; 

1)  - wartość wskaźników ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia          
       oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeniem. 
2) - dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń ustalonych na podstawie rodzaju 

prowadzonej działalności. 
3)  -  zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające. 

Do stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący podatek od 
towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Objaśnienia symboli: 
Sj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku wskaźnika zanieczyszczeń z grupy II  
i   grupy   III (substancje szczególnie szkodliwych) w [zł] 
Cd – wartość stężenia dopuszczalnego w [g/m3]. 

Zasady naliczania opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

Podstawą prawną stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków lub 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, są wyniki analiz 
fizykochemicznych ścieków pobranych w punkcie/punktach kontrolno-pomiarowych, 
wskazanych w umowie określającej warunki wprowadzenia ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych, w czasie 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 (Dz. U. Z 2006r., Nr 136, poz. 964). 

Dzień stwierdzenia przekroczenia jest dniem, w którym pobrano ścieki do kontroli 
analitycznej, w wyniku której akredytowane laboratorium stwierdziło ponadnormatywne 
stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach. 

 
Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się: 

1. dzień re-kontroli dokonanej z własnej inicjatywy przez Przedsiębiorstwo, 
stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzenia ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa, lub 

2. dzień re-kontroli przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo na wniosek 
kontrolowanego odbiorcy usług, w związku z ustaniem przekroczeń warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych, potwierdzonym przez akredytowane 
laboratorium. 

3. W przypadku, gdy re-kontrole przeprowadzone przez akredytowane laboratorium 
nie wykażą ustania przekroczeń, naliczona zostanie opłata za przekroczenia 
parametrów stwierdzonych w ostatniej kontroli (re-kontroli). 
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Sposób ustalania ilości odprowadzanych ścieków: 

1. ilości odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych, 

2. w przypadku braku urządzeń pomiarowych ilości ścieków ustala się jako równą 
ilość wody pobranej lub ustalonej w umowie, 

3. w rozliczeniu ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel 
ustalona jest na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego; odbiorca usług 
instaluje na własny koszt wodomierz dodatkowy, 

4. ilość odprowadzonych ścieków z przekroczeniami oblicza się jako różnicę ilości 
ścieków określonej na podstawie wskazań przepływomierza albo wodomierza 
głównego z chwili dokonania re-kontroli i ilości ścieków z chwili kontroli 
pierwotnej. 
 

Sposób naliczania opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków przemysłowych (grupa I) 
 
Tab. 4. Wysokość opłat za przekroczenia dopuszczalnego odczynu odprowadzanych ścieków 

Nazwa wskaźnika 
Jednostkowa 
stawka opłaty 

zł/m3 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 

1,32 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH 

3,30 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 

6,58 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 

12,76 

 
Tabela 5. Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenia dozwolonej temperatury 

Nazwa wskaźnika 
Jednostkowa 
stawka opłaty 

zł/m3 

Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5oC 
– za każdy stopień przekroczenia 

0,66 

Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5oC i więcej – 
za każdy stopień przekroczenia 

1,32 

 
Do stawek opłat wymienionych w tabelach 4 i 5 dolicza się obowiązujący podatek od 

towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków przemysłowych (grupa II i III) 

Wysokość opłaty za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się według 
wzoru: 

Dla wskaźnika grupy II: 
OdII = [(Ca – Cd)/1000] x V x Sj 

 
Dla wskaźnika grupy III: 

OdIII = [(Ca – Cd)/1000] x V x Sj 
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Objaśnienia symboli: 

OdII – opłata za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń z grupy 
II w [zł], 

OdIII – opłata za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń  
z grupy III w [zł], 

Ca – wartość stężenia stwierdzona na podstawie analizy w [g/m3], 
Cd – wartość stężenia dopuszczalnego w [g/m3], 
V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym w [m3], obliczona jako różnica 

ilości ścieków określonej na podstawie wskazań przepływomierza albo wodomierza 
głównego z chwili dokonania re-kontroli i ilości ścieków z chwili kontroli pierwotnej, 

Sj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku wskaźnika zanieczyszczeń z grupy II i grupy 
III w [zł] określona w tabeli 3. 

x – znak mnożenia 

Uwagi: 
Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników zanieczyszczeń  
z grupy II, opłata będzie obliczona tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą największą 
opłatę. 
Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników zanieczyszczeń  
z grupy III, opłata będzie obliczana jako suma opłat dla wszystkich przekroczonych 
wskaźników. 
Opłata za jednoczesne przekroczenie wskaźników z różnych grup, opłata obliczana będzie 
jako suma opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki według w/w zasad. 
 
Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków 

 Ustawa w Art. 9.3. nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne między 
innymi obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków bytowych i przemysłowych. Przedmiotowe kontrole prowadzone są 
w celu nadzoru nad jakością wprowadzanych ścieków przez odbiorców usług 
kanalizacyjnych (dostawców ścieków) do urządzeń kanalizacyjnych. 
 Dostawca ścieków ma obowiązek udostępnienia pracownikom Przedsiębiorstwa za 
okazaniem legitymacji pracowniczej (lub osobom upoważnionym przez Przedsiębiorstwo) 
wyznaczonego w umowie, punktu kontrolno-pomiarowego w celu poboru próbek ścieków. 
Pobór próbek ścieków może być wykonywany przy pomocy automatycznego urządzenia do 
poboru ścieków w odstępach co najwyżej 2 godzinnych (przy użyciu  automatycznego 
urządzenia do poboru, czas poboru ścieków trwa 24 godziny – średniodobowe próbki 
ścieków proporcjonalne do wielkości przepływu ścieków). W takim wypadku przedstawiciel 
odbiorcy usług obecny jest przy oplombowaniu urządzenia służącego do automatycznego 
poboru prób i przy zdjęciu plomby po zakończeniu kontroli. W przypadku braku 
automatycznego urządzenia, próbki ścieków można pobierać w sposób „ręczny” poprzez 
wykwalifikowaną osobę z akredytowanego laboratorium, trzykrotnie w ciągu godziny,  
w równych odstępach czasu. Wartości odczynu (pH) i temperatury odnoszą się do próbek 
jednorazowych, pobranych losowo. Pobór kontrolny próbek odbywa się po zawiadomieniu 
dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności 
upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych. 

W przypadku krótkotrwałego (krótszego niż jedna godzina) zrzutu ścieków                               
do urządzeń kanalizacyjnych dopuszcza się pobór próbek ścieków jednorazowy. 
 Z przeprowadzonej kontroli i poboru prób ścieków sporządzany jest protokół                       
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego, pobiera się ścieki                
z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę 
akceptuje odbiorca usług obecny przy poborze, podpisując protokół. W przypadku 
stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo przekroczeń warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych odbiorca usług (dostawca ścieków) zostaje powiadomiony  
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w formie pisemnej (w ciągu 14 dni od dnia kontroli) o stwierdzonych przekroczeniach. 
Przedsiębiorstwo naliczy opłatę za przekroczenia zgodnie z obowiązującą taryfą. Opłata 
będzie naliczana do ustania przekroczeń. 
 W przypadku, gdy dostawca ścieków przemysłowych podjął działania na rzecz 
poprawy jakości ścieków, przysługuje mu prawo do płatnej re-kontroli przeprowadzonej przez 
Przedsiębiorstwo. Re-kontrola odbędzie się niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni 
od złożenia pisemnego wniosku przez dostawcę ścieków o przeprowadzenie re-kontroli  
w związku z ustaniem przekroczeń. Jeżeli analiza ścieków, po przeprowadzonej re-kontroli, 
wykaże przekroczenia dopuszczalnej wartości zanieczyszczeń, dostawca ścieków 
przemysłowych zostanie obciążony kosztami analizy. Re-kontrola przebiega według zasad 
obowiązujących podczas kontroli jakości ścieków przemysłowych. 

 
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  

i urządzenia pomiarowe 
 
6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 

6.2. 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. 

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

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

6.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu 
na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak w związku z tym 
wysokość stawek opłaty. 

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

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

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

6.9. W przypadku braku wodomierza głównego, 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 ilości 
wody wynikającej z norm. 

6.10. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę 
odprowadzania ścieków oraz 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. 

6.11. 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 
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roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym  
i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 

 
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Nowogardzie prowadzi na terenie Gminy Ińsko działalność  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym 
dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Zobowiązane jest do zapewnienia 
ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków 
mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska,  
a także optymalizację kosztów. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokonywane 
jest dla wszystkich odbiorców usług na terenie Gminy Ińsko w oparciu o takie same zasady 
technologiczne i techniczne. Natomiast nieco inne zasady dotyczą sposobu obsługi  
odbiorców, w ramach których wydzielono taryfowe grupy odbiorców obsługiwanych w jedno 
lub dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych, a także przy pomocy coraz bardziej 
popularnych e-faktur.        

 
7.2. Standardy jakościowe obsługi usług 

 
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 zezwoleniu wymienionym w pkt. 2 Taryfy oraz w Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Ińsko.  

Jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowogardzie jest zgodna z normami krajowymi  
i europejskimi. 


