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1. Rodzaj prowadzonej działalności 
 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalnośd w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 

Decyzją Burmistrza Dzierzgonia Nr TI-8030/2002 z dnia 22 listopada 2002 r. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: 

1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody  

    usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeo wodociągowych 

2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków  

    dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeo  

    kanalizacyjnych. 



3/ oraz inne rodzaje działalności zawarte w statucie spółki. 

2. Rodzaje i struktura taryfy: 
Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę jednolitą jednoczłonową.  

Taryfa zawiera jednakowe dla jednej grupy odbiorców ceny opłat za wodę i ścieki. 

 

3.   Taryfowe grupy odbiorców usług 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeo za świadczone 

usługi.  

Uwzględniając  brak zróżnicowania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób 

korzystania z urządzeo wodociągowych i kanalizacyjnych, nie dokonano podziału odbiorców usług na  

taryfowe grupy odbiorców usług, wyłoniono jedną grupę odbiorców: 

L.p

. 

           Taryfowa grupa  

          odbiorców usług  
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

 0                             1                                                         2 

 1. Zaopatrzenie w wodę        

1. 

 

 

Gospodarstwa domowe  

i pozostali odbiorcy 

 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych 

 Właściciele i zarządcy budynków 

 Wspólnoty mieszkaniowe 

 Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1  

              oraz gmina m.in. za pobraną wodę na cele : 
              przeciwpożarowe, 
              zasilania publicznych fontann, 
              zraszania publicznych ulic 
               i publicznych terenów zielonych. 

 2. Odprowadzanie ścieków   

1. Gospodarstwa domowe  

i pozostali odbiorcy 

 

  Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych 
jedno i wielorodzinnych 

 Właściciele i zarządcy budynków 

 Wspólnoty mieszkaniowe 

 Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie  1 
 oraz gmina 

 

4. Rodzaje i wysokośd cen i stawek opłat 
W rozliczeniach z odbiorcami usług bez względu od ich zaklasyfikowanie do odpowiednich grup 
taryfowych obowiązują jednakowe ceny  oraz zasady ich stosowania. 
W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 



 
W rozliczeniach za odebrane ścieki: 
 
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków, 
 

Do cen i stawek opłat (netto ), zgodnie z § 2 pkt. 9 do 10  Rozporządzenia dolicza się podatek od 

towarów i usług ( VAT ) w wysokości  8 % wprowadzony odrębnymi przepisami. 

4.1. Wysokośd cen  za dostarczoną wodę:  

  

L.p Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

 

Wyszczególnienie 

Cena/ stawka opłaty      Jednostka 

        miary     netto z  podatkiem     

VAT  8% 

  0           1                         2         3         4                5 

1 

Gospodarstwa 

domowe 

i pozostali 

odbiorcy 

 

cena za dostarczoną wodę 

 

3,81 

 

4,11 

 

zł/m³ 

 

 

 4.2.  Wysokośd cen za odprowadzania ścieków 

L.p  Taryfowa  
    grupa              
 odbiorców 

         

        Wyszczególnienie 

Cena / stawka opłaty      Jednostka 

         miary      netto  VAT   8%  

8%8%podatki

em     VAT  

8%podatkie

m     VAT  

8%  

 0         1                           2         3        4                5 

 1 Gospodarstwa 

domowe 

i pozostali 

odbiorcy 

 

cena za odprowadzone 

ścieki 

 

5,55 

 

5,99 

 

 

zł/m³ 

 

 

 

 

 

4.3.  Stawka opłat ryczałtowych za wodę w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym osobę w  

lokalach nieopomiarowanych. 

 

 

L.p  Taryfowa  
    grupa              
 odbiorców 

odbiorców 

Wyposażenie mieszkania w 

instalację 

Przeciętna 

norma 

zużycia 

m3/1 

osobę 

Cena w zł 

      netto z  Vat 8% 

88Brutt

o/   

zvVVVA

T VAT 

 0         1                           2 3 4 5 

 1 Gospodarstwa 

domowe 

1. Wodociąg bez ubikacji i 

łazienki, pobór wody ze 

zdroju podwórzowego lub 

 

0,9 

 

3,43 

 

3,70 

 

 



 i pozostali 

odbiorcy  

ulicznego  

 

   

2.Wodociąg,  

ubikacja bez łazienki 

 

1,8 

 

6,86 

 

7,41 

3.Wodociąg, zlew 

kuchenny, wc, brak łazienki 

i ciepłej wody 

 

 

2,7 

 

 

10,29 

 

 

11,11 

4. Wodociąg , ubikacja , 
łazienka, lokalne źródło 
ciepłej wody (piecyk 
węglowy, gazowy- gaz z 
butli, elektryczny bojler) 

 

 
3,0 

 
11,43 

 
12,34 

 
 4.4.  Stawka opłat ryczałtowych za ścieki w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym na    1 osobę  
w lokalach nieopomiarowanych 
 

L.p  Taryfowa  
    grupa              
 odbiorców 

Wyposażenie mieszkania w 
instalację 

Przeciętna 
norma 
zużycia 
m3/1 
osobę 

Cena w zł 

      netto z Vat 8% 
(Brutto/   
zvVVVA
T VAT 

 0         1                           2 3 4 5 

 1   Gospodarstwa 
domowe 
 i pozostali 
odbiorcy  

1.Wodociąg bez ubikacji i 
łazienki, pobór wody ze 
zdroju podwórzowego lub 
ulicznego 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
 
 

2.Wodociąg,  
ubikacja bez łazienki 

 
1,8 

 
9,90 

 
10,62 

 

3.Wodociąg, zlew 

kuchenny, wc, brak łazienki 

i ciepłej wody 

 

        2,7 

 

14,85 

 

16,05 

 

4.Wodociąg , ubikacja , 

łazienka, lokalne źródło 

ciepłej wody(piecyk 

węglowy, gazowy- gaz z 

butli, elektryczny bojler) 

 

      3,0 

 

         16,5 

 

   17,82 

 
 
 



 

 4.5 Stawki  opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeo kanalizacyjnych. 

 

Lp 
Rodzaj 

substancji 

Grupa I Grupa II Grupa  III  
Zakres 

wskaźników 
zanieczyszczeo i 

ich 
dopuszczalne 

wartości 

Stawka 
opłaty 

dodatkowej 
zł/m3 

Zakres 
wskaźników 

zanieczyszczeo i 
ich 

dopuszczalne 
wartości 

Stawka 
opłaty 

dodatkowej 
zł/m3 

Zakres 
wskaźników 

zanieczyszczeo i 
ich 

dopuszczalne 
wartości 

Stawka 
opłaty 

dodatkowej 
zł/m3 

0 1 2 3 6 7 4 5 

1 

 
Stężenie 

BZT5 
[mgO2/dm3] 

 

250 -900 16,65 901-2400 27,75 
Powyżej 
2400,1 

55,50 

2 

 
Stężenie 
ChZT Cr 

[mgO2/dm3] 
 

1201-1800 16,65 1801-4800 27,75 
Powyżej 
4800,1 

55,50 

3 

 
 Stężenie 
Zawiesiny 
ogólna. 
[mg/dm3]  

 

350 -750 16,65 751-2000 27,75 
Powyżej 
2000,1 

55,50 

4 

 
 Stężenie 
Azot 
amonowy  
(mgN 
NH4/dm3 

 

101-240 16,65 241-480 27,75 
Powyżej 

480,1 
55,50 

5 
   Fosfor ogólny    
(mg P/dm3) 
 

24,6-45 16,65 45,1-55 27,75 
Powyżej 

55,1 
55,50 

6 
Chlorki                
(mgCL/dm3) 1001-1500 16,65 1501-2000 27,75 

Powyżej 
2000,1 

55,50 

  

Do stawki opłaty  dodatkowej  dolicza się podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki. 

 
5. Warunki rozliczeo z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe 
 

 

5.1. Rozliczenia za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 

 



5.2. Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest 
w okresach obrachunkowych: tj: od 1 m-ca do 3 miesięcy za każdy okres  w którym były 
świadczone usługi. 

 

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

 

5.4. Ilośd wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazao wodomierza 
głównego. Także na podstawie wskazao wodomierza głównego ustala się, jako ilośd równą 
dostarczonej wody, ilośd odebranych ścieków z nieruchomości. 

 

5.5. Ilośd ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie 
wskazao tych urządzeo. 

 

5.6. 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. 

 

5.7. W przypadku braku wodomierza głównego ilośd wody dostarczonej do nieruchomości 
ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem 
prawa, a ilośd ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm. 

 

5.8. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę 
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilośd 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. 

 

5.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilośd 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 roku ubiegłego lub iloczynu 
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 
działania wodomierza. 

 

6.  Warunki stosowania cen i stawek opłat 

W taryfie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obowiązywad  będą warunki rozliczeo zgodnie z 

Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem 

Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeo za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, a także  w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie działania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu sp. z o.o.  

uchwalonym przez Radę Miejską w Dzierzgoniu  Uchwałą  Nr XXXI/271/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. 

 


