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1. Informacje ogólne 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie przedstawia Taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym cenę  i stawki opłat 

abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

obowiązujących na terenie Gminy Poręba.   

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen  i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę               

i zbiorowe odprowadzanie ścieków w tym ceny obowiązujące na okres 12 miesięcy od dnia 

01.05.2017r do dnia 30.04. 2018r.  

Taryfy określają także warunki ich zastosowania. 

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 123,  poz. 858 

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa  

z dnia  28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  

oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie         

( zwane dalej MPWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne    

z terenów nie skanalizowanych przy użyciu wozów asenizacyjnych. 

Zgodnie z art. 22 ustawy , taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni             

i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania 

publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.  

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności.  
 

MPWiK Sp. z o.o. w Porębie  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę      

i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: 

− Decyzji nr GMR -7050-0026/10 Burmistrza Miasta Poręba z dnia 06.września 2010r.  

− Uchwały Nr XXXIX/245/09 Rady Miasta Poręba z dnia 01. grudnia 2009r. 

− Uchwały Nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Poręba  z dnia 24 październik 2016r.   

Zgodnie z zezwoleniem Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod 

odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody, odbioru  i oczyszczania ścieków    w  sposób ciągły      

i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 
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Powyższe obowiązki Spółka spełnia mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz 

wymagania ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.  

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                             

i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 

− Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),  

− Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej(PKD 43.22.Z), 

− Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).  

 

3. Rodzaj i struktura taryfy 
 

 

Obecnie wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat abonamentowych opracowano zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.  

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń  

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.   z 2006 r.   Nr 127 

poz. 886. z późn. zmianami) – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie 

niezbędnych przychodów z taryf jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji  

i utrzymania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono  

w Tabeli C oraz w Tabeli F. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami, taryfy zostały 

zaprojektowane w sposób zapewniający: 

− uzyskanie niezbędnych przychodów, 

− ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, 

− eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

− motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania      

zanieczyszczenia ścieków, 

− łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i stawek opłat.  

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę MPWiK Sp. z o.o. będzie 

stosowała zróżnicowaną cenę za dostarczoną wodę i zróżnicowaną cenę za odprowadzane ścieki dla 

wszystkich grup odbiorców. 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług  
 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dokonano podziału 

odbiorców usług na grupy taryfowe.  

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców usług :   
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Grupa 1 - gospodarstwa domowe – grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele socjalno – 

bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych.  

Grupa 2 - przemysł - grupa odbiorców wykorzystujących  wodę do produkcji i konfekcjonowania 

produktów spożywczych i farmaceutycznych.  

Grupa 3 - pozostali odbiorcy / inne cele w tym Gmina za wodę pobraną z publicznych studni           

i zdrojów ulicznych  – grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele socjalne  szkoły, szpitale, 

przedszkola,  żłobki i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych 

terenów zielonych i do zasilania publicznych fontann. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują następujące grupy odbiorców:  

Grupa 1 - gospodarstwa domowe  

Grupa 2 - przemysł - pozostali odbiorcy  / inne cele  

5. Rodzaje i  wysokość cen i stawek opłat  
  

W okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.  stosowane będą przez MPWiK Sp. z o.o. poniższe 

stawki opłat oraz zasady ich stosowania.   

 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 

1) Cena – wyrażona w zł za 1m
3
 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych  

na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody. Tabela 5.1. 

2) Stawki opłaty abonamentowej naliczanej comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie  

od ilości pobranej wody także w przypadku całkowitego braku poboru wody. Stawka opłaty 

abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę na miesiąc.  Tabela 5.1 

W rozliczeniach za odprowadzane  ścieki: 

1) Cena  wyrażona w złotych za 1m
3
 odprowadzonych ścieków rozliczanych na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza głównego lub na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia  

wody. Tabela 5.2 

W rozliczeniach za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa: 

1) W rozliczeniach za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa stawka opłat ma zastosowanie dla wszystkich taryfowych 

grup odbiorców. Tabela 5.3 
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5.1  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę     
 

L.p 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena / stawka 

opłaty 

Jedn. miary 

netto 

brutto     

(w tym 

podatek 

VAT 

8%) 

0 1 2 3 4 5 

1 Gospodarstwa 

domowe i odbiorcy 

wykorzystujący 

wodę do celów 

socjalno - 

bytowych 

 

1.Cena za 1m
3
 dostarczonej 

wody 

 

2.Stawka opłaty abonamentowej 

dla odbiorców: 

- rozliczanych na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub na podstawie wskazań 

wodomierza ilość wody 

bezpowrotnie zużytej. 

- rozliczanych na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody 

- rozliczanych na podstawie 

wskazań 2 lub więcej 

wodomierzy głównych w 

budynkach wielolokalowych 

4,69 

 

 

 

 

7,67 

 

 

 

 

7,67 

 

7,15 

5,07 

 

 

 

 

8,28 

 

 

 

 

8,28 

 

7,72 

zł / m
3
 

 

 

 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

 
 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

zł /odbiorca/ m-c 

2 Przemysł 1.Cena za 1m
3
 dostarczonej 

wody 

2.Stawka opłaty abonamentowej 

dla odbiorców: 

-rozliczanych na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub na podstawie wskazań 

wodomierza ilość wody 

bezpowrotnie zużytej 

-rozliczanych na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody 

-rozliczanych na podstawie 

wskazań 2 lub więcej 

wodomierzy głównych  

4,74 

 

 

 

7,67 

 

 

 

 

7,67 

 

7,15 

 

 

5,12 

 

 

 

8,28 

 

 

 

 

8,28 

 

7,72 

 

zł / m
3
 

 

 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

 

 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

 

3 Pozostali odbiorcy, 

w tym Gmina za 

wodę pobraną z 

publicznych studni 

i zdrojów 

ulicznych, do 

zasilania 

publicznych 

fontann i na cele 

przeciw pożarowe 

1.Cena za 1m
3
 dostarczonej 

wody 

2.Stawka opłaty abonamentowej 

dla odbiorców: 

-rozliczanych na podstawie 

wskazań wodomierza głównego 

lub na podstawie wskazań 

wodomierza ilość wody 

bezpowrotnie zużytej 

 

4,74 

 

 

 

7,67 

 

 

 

 

 

5,12 

 

 

 

8,28 

 

 

 

 

 

zł / m
3
 

 

 

 

zł /odbiorca/ m-c 
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oraz do zraszania 

publicznych ulic i 

publicznych 

terenów zielonych. 

-rozliczanych na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody 

-rozliczanych na podstawie 

wskazań 2 lub więcej 

wodomierzy głównych 

7,67 

 

7,15 

 

 

 

8,28 

 

7,72 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

zł /odbiorca/ m-c 

 

 

5.2 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki  
 

L. 

p 

Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena / stawka 

opłaty 

 

Jedn. miary 

netto 

brutto     

(w tym 

podatek 

VAT 

8%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Gospodarstwa domowe 
Cena za odprowadzane 

ścieki 
7,33 7,92 zł/m

3 

2  
Przemysł, pozostali 

odbiorcy 

Cena za odprowadzane 

ścieki 
8,24 8,90 zł/m

3
 

 

5.3 Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych 

L.p 
Taryfowa grupa 

odbiorców wody lub 

dostawców ścieków 
Wyszczególnienie 

Cena /stawka 

 

Jedn. miary 

netto 

brutto     

(w tym 

podatek 

VAT 

23%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Odbiorcy wody 

Stawka opłaty za przyłączenie do 

urządzeń wodociągowych (odbiór 

techniczny przyłącza 

wodociągowego wybudowanego 

przez odbiorcę) 

133,20 163,84 zł/przyłączenie
 

2 Dostawcy ścieków 

Stawka opłaty za przyłączenie do 

urządzeń kanalizacyjnych (odbiór 

techniczny przykanalika 

sanitarnego wybudowanego przez 

odbiorcę) 

133,20 163,84 zł/ przyłączenie 

3 
Odbiorcy wody, 

dostawcy ścieków 

Stawka opłaty za przyłączenie do 

urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych (odbiór techniczny 

przyłącza wodociągowo – 

kanalizacyjnego wybudowanego 

przez odbiorcę usług) 

199,80 245,75 zł/ przyłączenie 
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6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  

odbiorców w przyrządy i urządzenia pomiarowe.  
  

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków prowadzone  

są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                  

i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia              

28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

6.1. O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe 

zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc,             

w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.  

6.2. Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody  

od poszczególnych odbiorców usług. 

6.3. Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen 

oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 

Za świadczone usługi Spółka wystawia faktury. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach  

i w terminach określonych w umowie. 

6.4    Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.  

6.5. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego. Ilość odprowadzonych  ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego  

lub różnicy wskazań wody pobranej  i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie 

dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy.   

Ilość dostarczonej wody do lokalu w budynku wielolokalowym ustala się na podstawie wskazań 

wodomierza głównego lub wskazań wodomierzy zamontowanych na każdym przyłączu. 

 

6.6  W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala 

się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz. U. Nr 8 poz.70), a ilość  ścieków 

w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającą z norm.  

 

6.7  W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się  

na podstawie  średniego zużycia wody w okresie 3 m-cy przed stwierdzeniem niesprawności 

wodomierza, gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym 
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okresie, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym  i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.  

Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków.  

  

6.8 Spółka wodociągowo - kanalizacyjna na wniosek odbiorcy usług dokonuje   sprawdzenia 

prawidłowości działania wodomierza. 

 W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę 

usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca usług.   

   

6.9    W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie   odbiorcy 

usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

  

6.10  Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf obejmuje okres od 01 grudnia 

2015 r. do 30 listopada 2016 r. 

 

6.11    Odbiorca , który nie dokona zapłaty faktury za wykonane usługi w wyznaczonym terminie 

otrzyma upomnienie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy , jeśli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy 

obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej 

opłaty, Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. O zamiarze 

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie 

udostępnienia zastępczego punktu poboru wody spółka zawiadomi: 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu 

- Burmistrza Miasta Poręba 

- odbiorcę usług 

na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza 

kanalizacyjnego. 

 

6.12 Odbiorca , a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest powiadomić Spółkę 

na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy. 
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7. Warunki stosowania  cen i  stawek opłat  
 

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców         

  

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, 

przeznaczonych na cele usługowo handlowe i odbiorców przemysłowych.  

Taryfa obejmuje również opłatę za każdy odprowadzony m
3
 ścieków. 

7.2. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo -      

       – kanalizacyjnych  

 

−  poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju    

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  

−  w zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  

jest zawór za wodomierzem głównym,  

−  w przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej  

odbiorcy usług odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji  

oraz odpowiedzialności jest granica nieruchomości gruntowej,  

− gdy na terenie odbiorcy wybudowano studnię kanalizacyjną, eksploatuje on odcinek od budynku 

do studni i wraz z tą studnią a o eksploatacji przyłącza od studni do sieci kanalizacyjnej decyduje 

umowa. 

7.3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług  

 

Ustalone w niniejszej taryfie opłaty są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi odbiorców usług, 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 dostarczania wody i odprowadzania  ścieków przez 

MPWiK  Sp. z o.o. na terenie Miasta Poręba  oraz w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług 

wodociągowo – kanalizacyjnych. Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna                         

z normami krajowymi. Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń wodno – kanalizacyjnych, zgodnie  z postanowieniami regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 


