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I. Rodzaje prowadzonej działalności. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Spółka nie prowadzi działalności w zakresie odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych kanalizacją deszczową. 

Zgodnie z aktem założycielskim Spółka może świadczyć inne usługi budowlane 

oraz odbiór ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych. 

II. Rodzaj i struktura taryfy. 

 Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 

ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na dwie podstawowe grupy. Zakład 

stosuje taryfę niejednolitą, wieloczłonową – dla poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców stosuje jednakowe ceny dostawy wody i odprowadzania ścieków, a różne 

stawki opłat abonamentowych. Grupy podstawowe odbiorców usług zostały 

podzielone na podgrupy uwzględniające: zakres świadczonych usług (woda, ścieki), 

częstotliwość odczytu wodomierza, sposób rozliczenia (wodomierz główny, ryczałt, 

wodomierz lokalowy). 

Odbiorcy zostali podzieleni na dwie grupy taryfowe: 

Grupa I. Odbiorcy z terenu Gminy. 

Grupa II. Odbiorcy w miejscowości Oleszno.  

Dla grupy I Zakład jest producentem i dostawcą wody. Ponadto odbiera i oczyszcza 

ścieki. 

Dla grupy II Zakład kupuje hurtowo usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków 

od WOG w Olesznie, który jest producentem  wody i władającym oczyszczalnią 

ścieków. Zakup usług dokonywany jest na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej 

pomiędzy Wojskowym Oddziałem Gospodarczym i ZWiK. Cena dla tej grupy jest 

uzależniona od ceny zakupu usług. 

Cena 1 m3 wody, jak i cena 1 m3 ścieków w danej grupie taryfowej są jednakowe 

dla wszystkich podgrup odbiorców.  

Różne są stawki opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa składa się  

z czterech rodzajów kosztów: 

A/ Koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. 
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Koszt ten jest naliczany odbiorcy podłączonemu do sieci wodociągowej (jeżeli 

przyłączy jest kilka lub Odbiorca posiada kilka nieruchomości zabudowanych, każde 

przyłącze jest osobno liczone). Koszt stanowi składnik opłaty naliczany odbiorcy za 

każdy miesiąc bez względu na to czy woda była pobierana czy też nie. Koszty te nie 

są kalkulowane w opłacie abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynku 

wielolokalowym, które rozliczane są zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem 

na indywidualne rozliczenie lokalu. 

B/ Koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. 

 Koszt ten jest naliczany odbiorcy przyłączonemu do sieci kanalizacyjnej (jeżeli 

przyłączy jest kilka, każde jest osobno liczone). Koszt stanowi składnik opłaty 

abonamentowej naliczany odbiorcy za każdy miesiąc bez względu na to czy ścieki były 

odprowadzane czy też nie. Koszty te nie są kalkulowane w opłacie abonamentowej dla 

osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, które rozliczane są zgodnie 

z umową zawartą z przedsiębiorstwem na indywidualne rozliczenie lokalu. 

C/ Koszt odczytu wodomierza, ustalono na podstawie ewidencji księgowej 

kosztów poniesionych w roku poprzednim. Opłata jest pobierana za jednostkę odczytu 

wodomierza. Koszty nie są kalkulowane w opłacie abonamentowej dla odbiorców 

usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody (ryczałty). 

D/ Koszt rozliczenia jednostki odbiorcy i wodomierza,  ustalono na podstawie 

ewidencji księgowej kosztów poniesionych w roku poprzednim.  

Koszt odczytu wodomierza (C) oraz koszt rozliczenia (D) są jednakowe dla obydwu 

grup odbiorców usług (grupy I i grupy II). 

Zróżnicowanie grup taryfowych w zakresie opłat abonamentowych wynika  

z określenia jakiego rodzaju koszty zostały przyporządkowane Odbiorcy. 
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III. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

Tabela 1. Podział Odbiorców na grupy. 

Sposób 
rozliczenia 

Okres Grupa 

Podgrupa 

woda + ścieki woda ścieki 

A B C 

Grupa I 

Wodomierz 
główny 

 1 m-c 1 1A 1B 1C  

 2 m-ce 2 2A 2B 2C  

 6 m-cy 3 3A 3B 3C  

Wodomierz 
lokalowy lub 
inny 
podlicznik 

 1 m-c 4 4A 4B 4C  

 2 m-ce 5 5A 5B 5C  

Ryczałt w/g 
norm 

 1 m-c 6 6A 6B 6C  

Hydranty  3 m-ce 7   7B   

Grupa II 

Wodomierz 
główny 

1 m-c 8 8A 8B 8C 

 

Duża litera przy numerze grupy taryfowej określa zakres świadczonych usług: 

- A – dostawa wody i odbiór ścieków, 

- B -  tylko dostawa wody, 

- C – tylko odbiór ścieków, 

np. 1A: grupa I, 1 - wodomierz główny rozliczany co miesiąc, A - dostawa wody i odbiór 

ścieków. 

Grupa taryfowa I: 

Podgrupa taryfowa 1A – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz główny, posiadający przyłącze wodociągowe i przyłącze 

kanalizacyjne, korzystający z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. 

Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy w roku); 

Podgrupa taryfowa 1B – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz główny, posiadający przyłącze wodociągowe, korzystający  

z usług dostawy wody. Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 1C – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz główny, posiadający przyłącze kanalizacyjne, korzystający  
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z usług odprowadzania ścieków (woda własna). Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy 

w roku);  

Podgrupa taryfowa 2A – są to odbiorcy, jak grupa 1A lecz rozliczani co  

2 miesiące (6 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 2B – są to odbiorcy, jak grupa 1B lecz rozliczani co  

2 miesiące (6 razy w roku); 

Podgrupa taryfowa 2C – są to odbiorcy, jak grupa 1C lecz rozliczani co  

2 miesiące (6 razy w roku); 

Podgrupa taryfowa 3A – są to odbiorcy, jak grupa 1A lecz rozliczani co  

6 miesięcy (2 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 3B – są to odbiorcy, jak grupa 1B lecz rozliczani co  

6 miesięcy (2 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 3C – są to odbiorcy, jak grupa 1C lecz rozliczani co  

6 miesięcy (2 razy w roku); 

Podgrupa taryfowa 4A – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz lokalowy lub inny podlicznik, korzystający z usług dostawy wody  

i odprowadzania ścieków. Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 4B – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz lokalowy lub inny podlicznik, korzystający z usług dostawy wody. 

Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 5A – są to odbiorcy, jak grupa 4A lecz rozliczani co dwa 

miesiące (6 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 5B – są to odbiorcy, jak grupa 4B lecz rozliczani co dwa 

miesiące (6 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 5C – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz lokalowy lub inny podlicznik, korzystający z usług odprowadzania 

ścieków. Rozliczani co dwa miesiące (6 razy w roku);  

Podgrupa taryfowa 6A – są to odbiorcy, bez wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego, korzystający z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. Ilość 

dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie  

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70), rozliczenie 

dokonywane co miesiąc (12 razy w roku). 
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Podgrupa taryfowa 6B – są to odbiorcy, bez wodomierza, korzystający z usług 

dostawy wody. Ilość dostarczonej wody ustalona na podstawie rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70), rozliczenie dokonywane co miesiąc (12 razy 

w roku). 

Podgrupa taryfowa 6C – są to odbiorcy, bez wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego, korzystający z usług odbioru ścieków. Ilość odebranych ścieków 

ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 

roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70), 

rozliczenie dokonywane co miesiąc (12 razy w roku). 

  Podgrupa taryfowa 7 – są to odbiorcy posiadający hydranty, z którymi 

przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zawarło umowę na dostawę wody na 

cele p.poż. Ilość dostarczonej wody ustalona na podstawie informacji Państwowej 

Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, rozliczenie dokonywane co 3 miesiące  

(4 razy w roku). Ilość utrzymywanych hydrantów ustalana w/g umowy. 

Grupa taryfowa II: 

Podgrupa taryfowa 8A – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz główny, posiadający przyłącze wodociągowe i przyłącze 

kanalizacyjne, korzystający z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. 

Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy w roku); 

Podgrupa taryfowa 8B – są to odbiorcy, dla których podstawę rozliczenia 

stanowi wodomierz główny, posiadający przyłącze wodociągowe, korzystający  

z usług dostawy wody. Rozliczani 1 raz w miesiącu (12 razy w roku); 

 

IV.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków występuje jedna grupa taryfowa odbiorców, która obejmuje wszystkich 

usługobiorców. Cena dostawy 1 m3wody oraz odbioru 1m3ścieków jest jednakowa w 

danej grupie i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców.  

W tabeli 2 zestawiono ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych 

odbiorców. Na dzień składania wniosku podatek VAT wynosił 8%. 

Do ujętych w tabeli cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej 

wysokości. 
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Tabela 2. Zestawienie cen i stawek opłat. 

 

Lp 
    

Wyszczególnienie 

Wartość 

Jednostka 

W okresie od 1 

do 12 miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy  

W okresie od 

13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy  

W okresie od 

25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy  

GRUPA I           

1.0 Ceny: 

1.1 dostawa wody 3,40 3,41 3,32 zł/m3 

1.2 
odprowadzanie 
ścieków  7,59 8,62 8,57 zł/m3 

2.0 Stawki opłat abonamentowych: 

2.1 grupa 1A 11,73 12,07 12,09 zł/odbiorcę/m-c 

2.2 grupa 1B 9,53 9,57 9,61 zł/odbiorcę/m-c 

2.3 grupa 1C 9,03 9,37 9,47 zł/odbiorcę/m-c 

2.4 grupa 2A 11,73 12,07 12,09 zł/odbiorcę/m-c 

2.5 grupa 2B 9,53 9,57 9,61 zł/odbiorcę/m-c 

2.6 grupa 2C 9,03 9,37 9,47 zł/odbiorcę/m-c 

2.7 grupa 3A 11,73 12,07 12,09 zł/odbiorcę/m-c 

2.8 grupa 3B 9,53 9,57 9,61 zł/odbiorcę/m-c 

2.9 grupa 3C 9,03 9,37 9,47 zł/odbiorcę/m-c 

2.10 grupa 4A 6,83 6,87 6,99 zł/odbiorcę/m-c 

2.11 grupa 4B 6,83 6,87 6,99 zł/odbiorcę/m-c 

2.12 grupa 4C 6,83 6,87 6,99 zł/odbiorcę/m-c 

2.12 grupa 5A 6,83 6,87 6,99 zł/odbiorcę/m-c 

2.13 grupa 5B 6,83 6,87 6,99 zł/odbiorcę/m-c 

2.14 grupa 5C 6,83 6,87 6,99 zł/odbiorcę/m-c 

2.15 grupa 6A 9,01 9,43 9,46 zł/odbiorcę/m-c 

2.16 grupa 6B 6,81 6,93 6,98 zł/odbiorcę/m-c 

2.17 grupa 6C 6,31 6,73 6,84 zł/odbiorcę/m-c 

2.18 grupa 7 6,81 6,93 6,98 zł/hydrant/m-c 

GRUPA II           

3.0 Ceny:         

3.1 dostawa wody 3,80 3,80 3,80 zł/m3 

3.2 
odprowadzanie 
ścieków  8,25 8,25 8,25 zł/m3 

4.0 Stawki opłat abonamentowych:  
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4.1 podgrupa 8A 13,22 13,35 13,54 zł/odbiorcę/m-c 

4.1 podgrupa 8B 9,89 10,66 10,78 zł/odbiorcę/m-c 

5.0 Opłaty dla wszystkich grup odbiorców: 

5.1 

za przekroczenie 
warunków 
wprowadzania 
ścieków 0 0 0 

zł/kg 
zanieczyszczeń 

5.2 
za przyłączenie do 
urządzeń wod.-kan. 0 0 0 zł/przyłączenie 

 

 

V. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  

w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

 Rozliczenie odbiorców za świadczone usługi wykonywane jest w oparciu o odczyty 

wodomierzy lub w przypadku ich braku na podstawie norm zużycia wody (w taryfie 

niniejszej nazwanych „ryczałt”) określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz.U. nr 8, poz. 70). Rozliczenie odbiorcy dokonywane jest w okresach określonych 

w umowie na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków. Okresy rozliczeniowe 

wynoszą:  

1 miesiąc (12 x w roku, np. budynki wielolokalowe);  

2 miesiące (6 x w roku, np. domy jednorodzinne);  

6 miesięcy (2 x w roku, np. ogrody).  

W przypadku Grupy 7 rozliczenie dokonywane jest 1 raz na kwartał. 

 

VI.  Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 
 
 Taryfę stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami usług. W dziele III. Taryfowe 

grupy odbiorców usług – przy opisie grupy taryfowej został podany zakres 

świadczonych usług. 

2. Obliczenie wysokości opłat za świadczone usługi dokonywane jest następująco: 
 
2.1. W przypadku świadczenia usług polegających na : 



 Załącznik nr 1do wniosku taryfowego z dnia 12.03.2018 r  

Taryfa. 

 

 

 9 

 a/ dostawie wody i odbiorze ścieków, 

 b/ dostawie wody bez odbioru ścieków, 

 c/ odbiorze ścieków bez dostawy wody, 

stosowana będzie odpowiednia stawka opłaty abonamentowej (ustalana według 

pkt.III).  

Należności wynikające z opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie 

od tego, czy odbiorca usług w okresie rozliczeniowym pobierał wodę lub 

odprowadzał ścieki. 

2.2. Za świadczone usługi rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego: 

 a/ w przypadku dostawy wody i odbioru ścieków, opłata stanowi sumę: 

  - opłaty abonamentowej pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, będącej 

iloczynem liczby punktów pomiarowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek 

opłat abonamentowych, 

  - opłaty za pobraną wodę, stanowiącej iloczyn ilości pobranej wody, ustalonej na 

podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych na przyłączach  odbiorcy oraz 

ceny wody, 

  - opłaty za odprowadzone ścieki, stanowiącej iloczyn ilości odprowadzonych 

ścieków, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowego 

zainstalowanego na przyłaczu kanalizacyjnym lub (w przypadku braku 

urządzenia pomiarowego) wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach 

odbiorcy oraz ceny ścieków, 

N = OA + W x Cw + S x Cs 

gdzie: 

N – należność za okres rozliczeniowy [zł], 

OA – opłata abonamentowa za okres rozliczeniowy ustalona w pkt. IV [zł], 

W – ilość wody zużytej w/g odczytu wodomierza [m3], 

Cw – obowiązująca cena m3 wody [zł/m3], 

S – ilość odprowadzonych ścieków w/g odczytu wodomierza [m3], 

Cs – obowiązująca cena m3 ścieków [zł/m3], 

 b/ w przypadku dostawy wody bez odprowadzenia ścieków (ścieki 

odprowadzane np. do zbiornika bezodpływowego), opłata stanowi sumę: 
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  - opłaty abonamentowej pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, będącej 

iloczynem liczby punktów pomiarowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek 

opłat abonamentowych, 

  - opłaty za dostawę wody pobieranej, stanowiącej iloczyn ilości pobranej wody, 

ustalonej na podstawie odczytów wodomierza zainstalowanego na przyłączu 

oraz ceny wody, 

N = OA + W x Cw  

 c/ w przypadku odbioru ścieków bez dostawy wody, opłata stanowi sumę: 

  - opłaty abonamentowej pobieranej za każdy okres rozliczeniowy, będącej 

iloczynem liczby punktów pomiarowych i właściwych dla danego odbiorcy stawek 

opłat abonamentowych, 

  - opłaty za odprowadzone ścieki, stnowiącej iloczyn ilości odprowadzonych 

ścieków, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowego 

zainstalowanego na przyłaczu kanalizacyjnym lub (w przypadku braku 

urządzenia pomiarowego) wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach 

oraz ceny ścieków, 

N = OA + S x Cs 

2.3. Za świadczone usługi rozliczane w oparciu o wodomierz główny  

i wodomierze lokalowe (lokale we wspólnotach mieszkaniowych), odbiorca 

rozliczany jest indywidualnie; należność stanowi sumę opłaty wynikającej z 

rozliczenia wodomierza głównego i opłaty wynikającej z rozliczenia wodomierza 

lokalowego. 

N = NG + NL 

gdzie: 

NG – należność z wodomierza głównego [zł], 

NL – należność z wodomierza lokalowego [zł], 

 a/ opłata wynikająca z rozliczenia wodomierza głównego – stanowi n-tą część opłaty 

abonamentowej tego wodomierza (n- liczba lokali w danej wspólnocie) za każdy 

okres rozliczeniowy oraz części należności wynikającej z rozliczenia różnicy 

zużycia powstałego pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego  

i sumy zużyć wodomierzy lokalowych,  

NG =  OAG/n + [(WG -WL ) / LM] x ML  x (CW + CS)  
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  gdzie: 

OAG – opłata abonamentowa wodomierza głównego określona w/g pkt. IV [zł], 

n – ilość lokali 

WG – ilość zużytej wody w/g wodomierza głownego [m3], 

WL – ilość zużytej wody według wodomierza lokalowego [m3], 

LM – liczba mieszkańców w budynku wielorodzinnym, 

ML – liczba mieszkańców w lokalu, 

 WL – suma zużyć wody według wodomierzy lokalowych [m3], 

b/  opłata wynikająca z rozliczenia wodomierza lokalowego za każdy okres 

rozliczeniowy, stanowiąca sumę opłaty abonamentowej i należności za 

dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki z lokalu 

NL = OAL + WL x Cw + SL x Cs   

gdzie: 

OAL – opłata abonamentowa za lokal określona w/g pkt. IV [zł], 

SL – ilość odprowadzonych ścieków według zużycia lokalowego [m3]. 

 

2.4. Za świadczone usługi rozliczane w oparciu o ryczałt: 

 a/ w przypadku dostawy wody i odprowadzania ścieków, opłata stanowi sumę 

składników tak jak w pkt. 2.2.a  z tym, że ilość dostarczonej wody  

i odprowadzonych ścieków jest ustalona ryczałtowo zgodnie z zawartą umową, 

 b/ w przypadku dostawy wody bez odbioru ścieków, opłata stanowi sumę 

składników tak jak w pkt. 2.2.b  z tym, że ilość dostarczonej wody jest ustalona 

ryczałtowo zgodnie z zawartą umową, 

 c/ w przypadku odbioru ścieków bez dostawy wody, opłata stanowi sumę 

składników tak jak w pkt. 2.2.c  z tym, że ilość odprowadzonych ścieków jest 

ustalona ryczałtowo zgodnie z zawartą umową, 

2.5. Ilość dostarczonej (pobranej) wody przez hydranty ustalana jest na podstawie 

informacji straży pożarnej. Opłata abonamentowa regulowana jest niezależnie od 

tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. 

2.6.  Zużycie wody ustalane na podstawie wskazań wodomierzy, ustalane jest  

z dokładnością do 1,0 m3. 



 Załącznik nr 1do wniosku taryfowego z dnia 12.03.2018 r  

Taryfa. 

 

 

 12 

2.7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  

w  terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od  

daty jej dostarczenia. 

 

3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zgodnie z art. 19 ust.  

2 pkt. 8 ustawy, zostały określone w regulaminie. 

 


