
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp.  z o.o. w  Strzelinie 
działając  w myśl art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi 

zmianami ogłasza taryfowe ceny i stawki opłat na swoje usługi.  

Obowiązywać one będą od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017 r. 
 
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Lp. 

 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

 

 

 

 

Cena zł/1 m
3
 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 

rozliczeniowy 

 

netto
 

brutto* netto brutto* 

0 1 2 3 4 5 

1 

 

Grupa W1 - gospodarstwa domowe rozliczane za 

ilość dostarczonej wody w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 

3,24 3,50 7,12 7,69 

2 

Grupa W2 - gospodarstwa domowe rozliczane za 

ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 
3,24 3,50 5,16 5,57 

3 
Grupa W3 - gospodarstwa domowe - osoby 

korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym 
3,24 3,50 7,12 7,69 

4 

Grupa W4 - przemysł spożywczy rozliczany za ilość 
dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej 

3,27 3,53 7,12 7,69 

5 
Grupa W5 - przemysł spożywczy - odbiorcy 

korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym 

 

3,27 3,53 7,12 7,69 

6 

Grupa W6 - pozostali odbiorcy rozliczani za ilość 
dostarczonej wody w oparciu o wskazania wodomierza 

głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej 

3,30 3,56 7,12 7,69 

7 

Grupa W7 - pozostali odbiorcy rozliczani za ilość 
dostarczonej wody na podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w tym 

gmina na cele określone w art.22 ustawy z 

wyłączeniem wody pobranej na cele pożarowe 

 

3,30 3,56 5,16 5,57 

8 
Grupa W8 - pozostali odbiorcy korzystający z lokalu 

w budynku wielolokalowym 

 

3,30 3,56 7,12 7,69 

9 Grupa W9 - woda do celów przeciwpożarowych 

 
90,72 97,98 - - 

 

 



 

 
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki 
Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka miary 

netto brutto* 
1 2 3 4 5 6 

1 
Grupa OŚ1 

gospodarstwa domowe 

cena za  1 m
3 

odprowadzonych
 

ścieków 

 

9,64 zł 

 

10,41 zł 

 

zł/m
3 

 

2 
Grupa OŚ2 

przemysł spożywczy 

cena za 1 m
3 

odprowadzonych
 

ścieków 

 

11,18 zł 

 

12,07 zł 

 

zł/m
3 

 

3 
Grupa OŚ3 

pozostali odbiorcy usług 

cena za 1 m
3 

odprowadzonych
 

ścieków 

 

10,21 zł 

 

11,03 zł 

 

zł/m
3 

 

*Do cen  i stawek opłat netto doliczono podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami wynosi 8%. 

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług obowiązują 

zróżnicowane ceny i stawki opłat. 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje: 

1)  Cena – wyrażona w złotych za 1m
3
 dostarczonej wody, 

2) Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody, płacona za każdy okres rozliczeniowy 

bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest 

w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.  

Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca 

usług posiada kilka nieruchomości wyposażonych w wodomierze, stawka opłaty 

abonamentowej dotyczy każdego wodomierza będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka 

opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w  budynku 

wielolokalowym i rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody. 

Za pobór wody określony w art. 22 ustawy: 

− w rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele inne niż pożarowe, określone w art.22 

ustawy obowiązują ceny wyrażone w złotych za m
3
 w wysokości ustalonej, jak dla grupy 

W7 - pozostali odbiorcy. 

− w rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obowiązuje cena 

wyrażone w złotych za m
3
 dla grupy W9 - woda pożarowa.  

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa. 

Wprowadza się natomiast zróżnicowane ceny dla poszczególnych grup. 

Obowiązujące ceny za dostarczone ścieki, podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną 

wodę wyrażone są w złotych za m
3
. 



Tabela 3. Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników 

zanieczyszczeń w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik w ściekach przemysłowych 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki  

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
Jednostka 

miary 

Stawki opłat za ładunek 

zanieczyszczeń w zł 

netto  brutto* 

1. BZT5 zł/ kg 26,31 28,41 

2. ChZT zł/ kg 15,81 17,07 

3. Zawiesiny ogólne zł/ kg 4,87 5,26 

4. Azot amonowy zł/ kg 26,31 28,41 

5. Azot azotynowy zł/ kg 26,31 28,41 

6. Fosfor ogólny zł/ kg 26,31 28,41 

7. Chlorki  zł/ kg 4,87 5,26 

8. Siarczany zł/ kg 4,87 5,26 

9. Węglowodory  ropopochodne zł/ kg 460,65 497,50 

10. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym zł/ kg 460,65 497,50 

11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe zł/ kg 460,65 497,50 

12. Substancje powierzchniowo czynne niejonowe zł/ kg 460,65 497,50 

W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej w 

tabeli 3 w punkcie od 1 do 8 wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który 

powoduje opłatę najwyższą.  

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 

wymienionych w punkcie 9 do 12 opłatę ponosi się za wszystkie przekroczone wskaźniki.  

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń są wymienione w Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

(Dz. U. Nr 136 poz. 964) a stawki opłaty za te wskaźniki wskazane są w załączniku  do 

rozporządzenia w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określonych w obwieszczenia Ministra 

Środowiska  z dnia  8 września 2015 roku M. P. 2015 poz. 904. 

Tabela 4. Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków  

L.p. Wielkość przekroczenia 
Jednostka 

miary 

Stawki opłat za ładunek 

zanieczyszczeń w zł 

netto brutto* 

1. Odczyn ( pH) jest wyższy od górnej albo niższy od 

dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 

m
3 

1,32 1,43 

2. Odczyn ( pH) jest wyższy od górnej albo niższy od 

dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH 

m
3
 

3,30 3,56 

3. Odczyn ( pH) jest wyższy od górnej albo niższy od 

dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH 

m
3
 

6,58 7,11 

4. Odczyn ( pH) jest wyższy od górnej albo niższy od 

dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 

m
3
 

12,76 13,78 

5. temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej 

niż 50
 C 

m
3
 

0,66 0,71 

6. temperatura przekracza dopuszczalną wielkość  
o 5

0
 C i więcej 

m
3
 

1,32 1,43 

* Do podanych stawek opłat za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych 

do kanalizacji wraz ze ściekami przemysłowymi,  został doliczony podatek VAT, który 

wynosi 8%. 



W tabeli 3 i tabeli 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat 

będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, 

określonych w umowie na odprowadzanie ścieków przemysłowych. Za przekroczenie 

określonych w umowie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń Spółka będzie pobierać 
opłaty określone w taryfach. 

Szczegółowy sposób naliczania opłaty za przekroczenie jest podany w umowie. 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do 

zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego 

odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań 

z zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

występuje zróżnicowanie kosztów eksploatacji i utrzymania, w związku z tym alokowano 

koszty na grupy odbiorców z podziałem na gospodarstwa domowe, przemysł spożywczy i 

pozostałych odbiorców. W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę zróżnicowane są 

koszty opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone w związku z poborem wody dla 

poszczególnych grup odbiorców usług, natomiast w przypadku zbiorowego odprowadzania 

ścieków występuje zróżnicowanie kosztów oczyszczania ścieków. Jakość dostarczanych 

ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, powodując z kolei 

zróżnicowanie kosztów ich odbioru i oczyszczania.  

Nie wszyscy odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są 

równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców 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 na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez 

Radę Gminy Strzelin. 

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami 

krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych i 

pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego 

wspomagania. Poddawana jest ponadto coraz lepszej dystrybucji i dzięki temu jest 

smaczna i zdrowa. 

 


