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1. Informacje ogólne 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Poręba na okres 36 miesięcy od dnia 
01.09.2022r. do dnia 31.08.2025r. Taryfa określa także warunki jej stosowania. 

Podstawę prawną opracowania taryfy w szczególności stanowią:  

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne  
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek 
za usługi wodne. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych oraz wszystkich 
odbiorców usług kanalizacyjnych (w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacji sanitarnej) świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Porębie, dalej zwanej również „Przedsiębiorstwem” lub „Spółką”. 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności 
 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne MPWiK Sp. z o.o. prowadzi na terenie miasta Poręba 
działalność w zakresie: 

1. zbiorowego odprowadzania ścieków, 
2. zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

na podstawie stosownych zezwoleń określonych odpowiednio w decyzjach i uchwałach. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych 
oraz ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych. 

Uchwałą XXIII/243/20 z dnia 28.12.2020 roku Rada Miejska w Porębie wyznaczyła obszar 
i granice aglomeracji Poręba w zweryfikowanej postaci. 

3. Rodzaj i struktura taryf 

Działalność wodociągowa i kanalizacyjna 

Obszar terytorialny, na który jest dostarczana woda przeznaczona do spożycia i z którego 
odprowadzane są ścieki obejmuje budynki wielorodzinne i jednorodzinne, budynki użyteczności 
publicznej, budynki przeznaczone na cele usługowo - handlowe i zakłady przemysłowe. Spółka 
ustaliła rodzaj i strukturę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków jako taryfę niejednolitą wieloczłonową, zawierającą ceny usług dla wszystkich odbiorców 
usług i stosując stawki opłaty abonamentowej. Spółka ma zawarte umowy o zaopatrzenie w wodę, a 
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w przypadku odbiorców posiadających odpowiednie urządzenia, również o odprowadzanie ścieków. 
Do ustalonej ceny taryfowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami prawnymi. 

W zakresie przyjętego rodzaju i struktury sporządzona taryfa obejmuje: 

 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfę niejednolitą wieloczłonową, 

tj. zawierającą niejednolite ceny dla odbiorców usług podane dla 1 m3 dostarczonej wody 

i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę za miesiąc, 

 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfę niejednolitą wieloczłonową, 

tj. zawierającą niejednolite ceny dla odbiorców usług podane dla 1 m3 odprowadzonych 

ścieków i stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę za miesiąc. 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
 
Uwzględniając lokalne uwarunkowania świadczenia usług przez Spółkę, sposób korzystania z 
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz opłat za szczególne korzystanie ze środowiska i opłat za usługi 
wodne dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców. 
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Tabela 1 Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

1. Grupa 1 

Gospodarstwa domowe 
i odbiorcy wykorzystujący wodę 
do celów bytowych 

rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego 

1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego. 

2. Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów bytowych, 
a w szczególności: 
 budynki administracji publicznej, użyteczności 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 
kultu religijnego, obsługi bankowej, straży 
pożarnej, policji, 

 służba zdrowia (szpitale, przychodnie lekarskie, 
dentystyczne), 

 domy opieki społecznej, hotele, 
 przychodnie weterynaryjne, 
 apteki, 
 restauracje, kawiarnie, bary, 
 placówki oświatowe, wychowawcze, kultury 

fizycznej i sportu, 
 placówki pocztowe i telekomunikacyjne, 
 sklepy z asortymentem czystych produktów 

(odzieżowe, obuwnicze, drogerie, itp.), gotowych 
produktów spożywczych (sklepy spożywcze, 
mięsne itp.), kwiaciarnie, sklepy rybne 
i zoologiczne 

 zakłady usługowe (zegarmistrzowskie, 
krawieckie, optyczne, fotograficzne, szewskie, 
stolarskie, fryzjerskie i kosmetyczne). 

2. Grupa 2 

Pozostali odbiorcy usług 
zaopatrzenia w wodę 

 

Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów produkcyjnych 
lub technologicznych, a w szczególności: 

 zakłady prowadzące działalność handlową, 
przemysłową, składową, transportową lub 
usługową, 

 zakłady mięsne, ubojnie, masarnie, mleczarnie, 
 zakłady drobiarskie, 
 zakłady produkcji żywności, 
 zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, 
 stacje paliw, 
 myjnie samochodowe, 
 pływalnie i baseny (kryte i otwarte), 
 gospodarstwa rolne (uprawy rolne, hodowla 

zwierząt). 
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3.  

Grupa 3 

Gospodarstwa domowe 
i odbiorcy wykorzystujący wodę 
do celów bytowych 

rozliczani na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody 
(ryczałt) 

 

1. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego. 

2. Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów bytowych, 
a w szczególności: 

 budynki administracji publicznej, użyteczności 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, 
kultu religijnego, obsługi bankowej, straży 
pożarnej, policji, 

 służba zdrowia (szpitale, przychodnie lekarskie, 
dentystyczne), 

 domy opieki społecznej, hotele, 
 przychodnie weterynaryjne, 
 apteki, 
 restauracje, kawiarnie, bary, 
 placówki oświatowe, wychowawcze, kultury 

fizycznej i sportu, 
 placówki pocztowe i telekomunikacyjne, 
 sklepy z asortymentem czystych produktów 

(odzieżowe, obuwnicze, drogerie, itp.), gotowych 
produktów spożywczych (sklepy spożywcze, 
mięsne itp.), kwiaciarnie, sklepy rybne 
i zoologiczne 

 zakłady usługowe (zegarmistrzowskie, 
krawieckie, optyczne, fotograficzne, szewskie, 
stolarskie, fryzjerskie i kosmetyczne). 

4. Grupa 4 

Gospodarstwa domowe 
i odbiorcy wykorzystujący wodę 
do celów bytowych 

w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w budynku 
wielolokalowym 

 

 Gospodarstwa domowe i odbiorcy 
wykorzystujący wodę do celów bytowych, którzy 
posiadają indywidualne umowy w budynkach 
wielolokalowych. 
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Tabela 2 Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców 

1. 
Grupa 1 

Dostawcy ścieków bytowych. 

grupa obejmująca dostawców ścieków 
wymienionych w pierwszej, trzeciej i czwartej grupie 
odbiorców wody 

2. 
Grupa 2 

Pozostali dostawcy ścieków. 

grupa obejmująca dostawców ścieków 
wymienionych w drugiej grupie odbiorców wody 
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5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
 

5.1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 

Tabela 3 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania 

Grupa 
taryfowa 

Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 
opłaty netto 

Cena/stawka 
opłaty brutto 

Jednostka miary 

1 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

1 
stawka opłaty 

abonamentowej 
7,15 7,72 zł/miesiąc 

2 cena za dostarczoną wodę 5,33 5,76 zł/m3 

2 
stawka opłaty 

abonamentowej 
6,27 6,77 zł/miesiąc 

3 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

3 
stawka opłaty 

abonamentowej 
6,13 6,62 zł/miesiąc 

4 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

4 
stawka opłaty 

abonamentowej 
5,29 5,71 zł/miesiąc 
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Tabela 4 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania 

Grupa 
taryfowa 

Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 
opłaty netto 

Cena/stawka 
opłaty brutto 

Jednostka miary 

1 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

1 
stawka opłaty 
abonamentowej 

7,15 7,72 zł/miesiąc 

2 cena za dostarczoną wodę 5,33 5,76 zł/m3 

2 
stawka opłaty 
abonamentowej 

6,27 6,77 zł/miesiąc 

3 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

3 
stawka opłaty 
abonamentowej 

6,13 6,62 zł/miesiąc 

4 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

4 
stawka opłaty 
abonamentowej 

5,29 5,71 zł/miesiąc 

 

Tabela 5 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca 
obowiązywania 

Grupa 
taryfowa 

Rodzaj opłaty 
Cena/stawka 
opłaty netto 

Cena/stawka 
opłaty brutto 

Jednostka miary 

1 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

1 
stawka opłaty 
abonamentowej 

7,15 7,72 zł/miesiąc 

2 cena za dostarczoną wodę 5,33 5,76 zł/m3 

2 
stawka opłaty 
abonamentowej 

6,27 6,77 zł/miesiąc 

3 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

3 
stawka opłaty 
abonamentowej 

6,13 6,62 zł/miesiąc 

4 cena za dostarczoną wodę 5,30 5,72 zł/m3 

4 
stawka opłaty 
abonamentowej 

5,29 5,71 zł/miesiąc 
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5.2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków 
 

Tabela 6 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca  

Grupa 
taryfowa 

Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 cena za odprowadzone ścieki 7,70 8,32 zł/m3 

1 
stawka opłaty 
abonamentowej 

4,45 4,81 zł/miesiąc 

       2 cena za odprowadzone ścieki 8,85 9,56 zł/m3 

       2 
stawka opłaty 
abonamentowej 

4,45 4,81 zł/miesiąc 

 

Tabela 7 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca 

Grupa 
taryfowa 

Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 cena za odprowadzone ścieki 7,70 8,32 zł/m3 

1 
stawka opłaty 
abonamentowej 

4,45 4,81 zł/miesiąc 

       2 cena za odprowadzone ścieki 8,85 9,56 zł/m3 

       2 
stawka opłaty 
abonamentowej 

4,45 4,81 zł/miesiąc 

 

Tabela 8 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca 

Grupa 
taryfowa 

Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 cena za odprowadzone ścieki 7,70 8,32 zł/m3 

1 
stawka opłaty 
abonamentowej 

4,45 4,81 zł/miesiąc 

       2 cena za odprowadzone ścieki 8,85 9,56 zł/m3 

       2 
stawka opłaty 
abonamentowej 

4,45 4,81 zł/miesiąc 
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1. Cena wyrażona w złotych, którą odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić MPWiK Sp. z o.o. za 

każdy 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków. 

2. Stawka opłaty abonamentowej naliczana jest comiesięcznie każdemu odbiorcy niezależnie od 

ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków. 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy  
i urządzenia pomiarowe 

6.1. Działalność wodociągowa 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami 
wykonawczymi. 

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej opłata za dostarczenie wody pobierana jest 
za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczenie wody na warunkach i w terminach określonych  
w umowie. Na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość dostarczanej wody pitnej 
do nieruchomości lub do lokalu w budynku wielolokalowym. W przypadku niesprawności 
wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na 
podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym 
okresie — na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 
Spółka nie zrezygnowała z rozliczeń ryczałtowych w przypadkach, gdzie nie istnieją techniczne 
warunki do zabudowy pomiaru przepływu wody i ci odbiorcy rozliczani są w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody. 

Opłata abonamentowa miesięczna naliczana jest indywidualnie dla każdego odbiorcy w zależności od 
sposobu rozliczania zużytej wody, jak zdefiniowano powyżej w p. 5. 

 

6.1. Działalność kanalizacyjna 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z przepisami ustawy Prawo 
Wodne wraz z przepisami wykonawczymi. 

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone 
usługi. 
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Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych 
w umowie. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego zabudowanego w uzgodnieniu z usługodawcą, a w przypadku braku pomiaru 
przepływu ścieków ilość odebranych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza 
głównego. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali 
na własny koszt wodomierz w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji, 
ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. W przypadku 
braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość ścieków w takim 
przypadku jest równa wynikającej z norm ilości wody. W przypadku niesprawności wodomierza 
głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego 
zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to 
możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie na podstawie średniego 
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia 
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi 
równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenia pomiarowe. 
Analogicznie w przypadku awarii urządzenia pomiarowego dla ścieków. 

 

Zgodnie z obowiązującym regulaminem MPWiK Sp. z o.o. na pisemny wniosek odbiorcy usług 

dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku 

potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty takiego sprawdzenia. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców  
 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest dla dwóch taryfowych grup odbiorców usług 

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowane koszty zaopatrzenia 

w wodę dla dwóch grup taryfowych odbiorców wody wynikają z różnych wysokości opłat za 

szczególne korzystanie ze środowiska. Stawki te są niższe dla gospodarstw domowych i 

odbiorców wykorzystujących wodę do celów bytowych, a wyższe dla pozostałych odbiorców. 

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków występuje zróżnicowany zakres usług dla 

poszczególnych taryfowych grup odbiorców. Jakość dostarczonych ścieków jest zróżnicowana 

w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich odbioru 

i oczyszczania. Koszty te są niższe w przypadku dostawców ścieków z gospodarstw domowych, 

a wyższe w przypadku pozostałych dostawców. 
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7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług (woda) 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów 
wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w obowiązującym Regulaminie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków.  

MPWiK Sp. z o.o. zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
wodociągowych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba. Przedsiębiorstwo zapewnia także bieżącą 
kontrolę ilości i jakości wody oraz kontrolę przestrzegania warunków eksploatacji urządzeń sieci 
wodociągowej. 

 

7.3. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług (ścieki) 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów 
wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków. 

MPWiK Sp. z o.o. zapewnia obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba. Przedsiębiorstwo zapewnia także bieżącą 
kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz kontrolę przestrzegania warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

 


