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DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 27a ust. 2 w związku 
z art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków {tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 i art. 244 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 624), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-404), przy ul. Fabrycznej 10 prowadzącego 
działalność na terenie miasta Mysłowice w sprawie o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej 
decyzją z dnia 15 lipca 2019 r. znak: GL.RZT.070.7.136/4.2019 oraz o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mysłowice na okres 3 lat

1. orzekam o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej na okres 3 lat w decyzji Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją 
z dnia 15 lipca 2019 r. znak: GLRZT.070.7.136/4.2019

2. zatwierdzam ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą 
w Mysłowicach (41-404), przy ul. Fabrycznej 10 taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mysłowice na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z 0.0. z siedzibą w Mysłowicach (41-404), przy ul. Fabrycznej 10 z dnia 26 sierpnia 2021 r. o skrócenie okresu 
obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 15 lipca 2019 r. znak: GL.RZT.070.7.136/4.2019 oraz 
o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
miasta Mysłowice na okres 3 lat.

Pismem z dnia 03 września 2021 r. znak: GL.RZT.70.205.2021.BN organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 
15 lipca 2019 r. znak: GL.RZT.070.7.136/4.2019 oraz o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mysłowice na okres 3 lat.
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Analiza złożonego wniosku pod względem merytorycznym wykazała, że został on sporządzony niezgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny wystosował wezwanie w dniu 03 września 
2021 r. znak: GL.RZT.70.205.2021.BN w trybie art. 27b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do złożenia m.in. wyjaśnień poprzez: korektę tabel D, załączenia 
dokumentów potwierdzających wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyjaśnienia celu przeznaczenia 
planowanej marży zysku, przedłożenia dokumentów księgowych, wskazania wielkości faktycznie osiągniętego 
zysku na działalności wodociągowej i kanalizacyjnej w okresie obowiązywania taryfy, wskazania powodów zmiany 
WPI, zaprezentowania realizacji WPI załączonego do wnioski z 2018 r., przedłożenia zatwierdzonego planu 
techniczno-ekonomicznego, wskazania jak kształtowała się faktyczna wielkość zużycia wody, odprowadzania 
ścieków oraz liczba odbiorców usług w ostatnich 5 latach obrotowych, wskazania różnic kosztowych 
w porównaniu z wnioskiem z 2018 r., wskazania czy miasto Mysłowice stosuje dopłaty do cen wody i ścieków, 
przedstawienia rejestru zrzutów burzowych, przedstawienia przepływu średniodobowego ścieków 
dopływających do oczyszczalni, przedstawienia sumy ilości ścieków odebranych od odbiorców usług, opisania 
działań optymalizujących zużycie energii elektrycznej.
Wnioskodawca pismem z dnia 23 września 2021 r. znak: GK/AW/5227/09/21, GK/AW/5228/09/21, które 
wpłynęło do siedziby organu regulacyjnego dnia 27 września 2021 r. Wnioskodawca przedstawił niezbędne 
wyjaśnienia, załączył stosowne dokumenty księgowe, przedłożył poprawione tabele. W wyjaśnieniach wskazano 
m.in. powody zmiany WPI.
Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy w sprawie organ regulacyjny pismem z dnia 12 października 
2021 r., znak: GL.RZT.70.205.2021.BN poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania 
i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.
W związku z zakończeniem postępowania, strony w dniu 15 października 2021 r. złożyły do organu regulacyjnego 
oświadczenia o nie wnoszeniu uwag do postępowania administracyjnego.

Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co następuje.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy oraz o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
w trakcie jej obowiązywania przewiduje art. 24j ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Z treści wskazanego przepisu wynika, że uprawnienie do złożenia ww. wniosku uzyskuje 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności jeżeli 
wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich 
świadczenia. Wynika z powyższego, że tryb skrócenia czasu obowiązywania taryfy jest trybem wyjątkowym, a co 
za tym idzie, nie każda zmiana warunków ekonomicznych będzie uzasadniała jego zastosowanie. Zgodnie z art. 
24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu 
regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz 
uzasadnieniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od planowanego dnia wejścia 
w życie nowej taryfy.

Materiainoprawną podstawę decyzji o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenia 
nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast 
szczegółowe sposoby określania taryf i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie 
aktu wykonawczego do ww. ustawy, tj. Rozporządzenia 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 odprowadzanie ścieków {Dz. U. z 2018 r., poz. 472 ze zm.).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedsiębiorstwo konstruując taryfę zobowiązane było się oprzeć na 
kosztach poniesionych w poprzednich miesiącach obrachunkowych, uwzględnić przewidywane, obiektywne 
zmiany tych kosztów w następnych latach, uwzględnić zmiany warunków ekonomicznych, wielkość usług 
i warunki ich świadczenia. Na taki sposób ustalania kosztów wskazuje również § 7 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie 
z którym „koszty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 - 6 planuje się na podstawie kosztów:

1} poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, ustalonych na 
podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości,
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z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w latach 
obowiązywania taryfy;

2) wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, 
ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z planu w latach obowiązywania taryfy".

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do 
postępowania przed organem regulacyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. Organ regulacyjny ocenia projekt taryfy wraz z uzasadnieniem nie tylko pod 
względem zgodności z określonym przepisami prawa, lecz także bada koszty pod względem celowości ich 
ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz przeanalizował zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Wnioskodawcę 
swej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe za ostatnie trzy tata obrotowe, zakres świadczonych 
usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami 
i stawkami opłat nowej taryfy, poziom niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych 
przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację nowych 
cen i stawek opłat za świadczone usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze 
świadczeniem usług poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej 
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem kryteriów 
warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. Organ ma na 
uwadze, że Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności uzasadniające zaproponowanie cen za 
świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Z treści przytoczonego przepisu art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków wynika, że postępowanie w przedmiocie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy jest 
specjalnym trybem, umożliwiającym wprowadzenie nowej taryfy, w trakcie obowiązywania trzyletniego okresu 
trwania taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do złożenia wniosku 
jedynie w uzasadnionych przypadkach. Podkreślenia wymaga, że katalog przesłanek nie jest katalogiem 
zamkniętym, na co wskazuje użyte w treści przepisu „w szczególności". Pamiętać jednak należy, że przedstawione 
przez przedsiębiorstwo przesłanki muszą być udokumentowane.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach prowadzi działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na postawie zezwolenia Prezydenta 
Miasta Mysłowice nr 1/05 z dnia 08 sierpnia 2005 r.

W uzasadnieniu wniosku taryfowego Wnioskodawca wskazał, że główną przyczyną uzasadniającą skrócenie 
okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków jest wzrost cen zakupu wody o 10,1% od dostawcy hurtowego jakim jest Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach oraz wzrost cen hurtowego odprowadzania ścieków do 
Sosnowieckich Wodociągów S.A.. Wzrost kosztów został udokumentowany. Ponadto pozostałe koszty urealniono 
o wskaźniki makroekonomiczne.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że 
Wnioskodawca udokumentował zmianę warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich 
świadczenia i opracował nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Miasta Mysłowice. Przeliczenie kosztów pozwoliło na ustalenie cen i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji. Tworząc nowy wniosek 
taryfowy Wnioskodawca ujął planowaną ilość sprzedanej wody oraz ilość dostarczonych ścieków wykorzystując 
analizę trendów z poprzednich lat wraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów prowadzenia 
działalności. Uwzględniono również wzrost wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (w okresie trzech 
lat obowiązywania nowej taryfy).

Oceniając zasadność skrócenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy, organ regulacyjny analizuje 
uzasadnienie nowej taryfy oraz sprawdza jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bada zmiany 
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warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności 
gospodarczej. Celem takiej analizy i weryfikacji jest ochrona odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem 
cen i stawek opłat. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, Jeżeli wynik oceny, 
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków jest pozytywny. Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku 
uznał za udokumentowane zmiany warunków ekonomicznych oraz stwierdził zgodność projektu taryfy 
i przedstawionego uzasadnienia z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonał również analizy zmiany warunków 
ekonomicznych wykonywania działalności gospodarczej, w tym marży zysku, a także dokonał weryfikacji kosztów 
związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, 
ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie 
obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców 
usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Jednocześnie organ regulacyjny orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej decyzją z dnia 15 lipca 2019 r. znak: 
GL.RZT.070.7.136/4.2019 na okres 3 lat. Okres ten zostaje skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa 
zatwierdzona w niniejszej decyzji.

W związku z powyższym, wskazując, iż zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunków ich 
świadczenia wynikają z przedstawionych dokumentów, a wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego 
nowego projektu taryfy i uzasadnienia jest pozytywny, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę i skrócić okres 
obowiązywania poprzedniej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł uiszcza się na 
rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Nie Jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania.

otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Fabryczna 10, 41*404 Mysłowice
2. Prezydent Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1,41-400 Mysłowice
3. BIP
4. Wydz. RZTa/a
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I. Taryfy. Informacje ogólne.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mysłowicach, zwane 
dalej Spółką, przedstawia wniosek o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy i 
zatwerdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Mysłowice na 
okres 3 lat.

Taryfy opracowane zostały na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 
roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. poz. 
472 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym,

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 1757), zwanego dalej rozporządzeniem 
dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, a także

- obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 
2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 
202Ir. (Dz.U. z 2020 r. poz. 934), zwanego dalej obwieszczeniem dotyczącym wysokości 
stawek opłaty podwyższonej.

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii 
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i 
kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie Miasta Mysłowice, z wyłączeniem 
odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną 
kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów 
nieskanalizowanych.

1. Rodzaje prowadzonej działalności,
spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Spółki w tym zakresie stanowi dostarczanie wody oraz odprowadzanie 
ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w 
posiadaniu Spółki.

Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Mysłowice na 
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prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków (decyzja 
nr 1/05 z 8 sierpnia 2005 roku).

2. Rodzaj i struktura taryfy.
Spółka przedkłada:

- taryfę niejednolitą wieloczłonową w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, składającą się z jednakowej ceny za dostarczonej wody i zróżnicowanych stawek 
opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy Zastosowany w taryfie okres 
rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy, 
jest zróżnicowana dla różnych kategorii odbiorców i pokrywa odpowiednio:

koszty gotowości do świadczenia usług - dla odbiorców rozliczanych na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, oraz dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych 
norm zużycia wody. Do kosztów eksploatacji i utrzymania nie wliczono kosztów 
zakupu wody od innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, ponieważ 
koszty zakupu wody nie stanowią kosztów eksploatacji i utrzymania tylko niezbędne 
przychody w kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat,

koszty odczytu - dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego, osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorców 
rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej,

koszty rozliczenia - dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego, osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, odbiorców 
rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej oraz dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm zużycia wody,

W związku z tym odbiorcy pokrywają w stawce opłaty abonamentowej następujące koszty:

1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego - koszty odczytu 
wodomierza, rozliczenia należności za wodę lub ścieki i utrzymania w gotowości 
urządzeń wodociągowych.

2. Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych, odbiorcy rozliczani 
według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - 
koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności za wodę.

3. Odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody - koszty rozliczanie 
należności i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

Jeżeli odbiorca usług posiada kilka wodomierzy, w tym głównych, dodatkowych, to stawkę 
opłaty abonamentowej płaci za każdy posiadany wodomierz.

- taryfę niejednolitą wieloczłonową w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania 
ścieków składającą się z jednakowej ceny za odprowadzonych ścieków i zróżnicowanych 
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stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy. Zastosowany w taryfie 
okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy i 
pokrywa:

koszty gotowości do świadczenia usług - dla odbiorców rozliczanych na podstawie 
wskazań wodomierza głównego lub zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego 
oraz dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody. Do kosztów eksploatacji i utrzymania nie wliczono kosztów 
zrzutu ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ nie stanowią kosztów 
eksploatacji i utrzymania tylko niezbędne przychody w kalkulacji taryfowych cen i 
stawek opłat,

koszty odczytu - dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego lub zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego oraz osób 
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych,

koszty rozliczenia - dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego lub zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego, osób korzystających z 
lokali w budynkach wielolokalowych oraz dla odbiorców rozliczanych wg 
przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z tym odbiorcy pokrywają w stawce opłaty abonamentowej następujące koszty:

1. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub zgodnie ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego - koszty odczytu wodomierza, rozliczenia 
należności za ścieki i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,

2. Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych - koszty odczytu 
wodomierza i rozliczenia należności za ścieki,

3. Odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody - koszty rozliczanie 
należności za ścieki i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 5 rozporządzenia 
uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, do której odprowadzane są ścieki, 
stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji 
ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

3. Taryf owe grupy odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem taryfowych grup 
odbiorców usług:

Grupa 1 - Wl: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie 
wskazań wodomierza głównego.
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Grupa 2 - W2: Gospodarstwa domowe - osoby korzystające z lokali w budynkach 
wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W2 stosuje się również jako 
opłatę dodatkową do opłaty w grupie W1 w przypadku odbiorców rozliczanych według 
wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego 
wodomierza na ujęciu własnym,

Grupa 3 - W3: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczanej wody na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa 4 - W4: Pozostali odbiorcy usług rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie 
wskazań wodomierza głównego,

Grupa 5 - W5: Pozostali odbiorcy usług - użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i 
handlowych w budynkach wielolokalowych, oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 
stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty w grupie W4 w przypadku odbiorców 
rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym,

Grupa 6 - W6: Zakłady przemysłowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie 
wskazań wodomierza głównego,

Grupa 7 - W7: Zakłady przemysłowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie 
wodomierza dodatkowego na ujęciu własnym lub podlicznika.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono siedem taryfowych grup 
odbiorców usług:

Grupa 1 - KI: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

Grupa 2 - K2: Gospodarstwa domowe - osoby korzystające z lokali w budynkach 
wielolokalowych.

Grupa 3 - K3: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość odprowadzonych ścieków na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa 4 - K4: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani za 
ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego,

Grupa 5 - K5: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków - użytkownicy 
lokali użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych.

Grupa 6 - K6: Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie 
wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

Grupa 7 - K7: Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe rozliczani na podstawie 
wodomierza dodatkowego na ujęciu własnym lub podlicznika.
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4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1.1-1.3 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf;
Tabela 1.1. w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1.1 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług ("VAT), zgodnie z § 2 pkt 1 i 6 rozporządzenia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/m^

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

netto* brutto netto* brutto
0 1 2 3 4 5

1 Grupa W1 7,98 8,62 5,24 5,66

2 Grupa W2 7,98 8,62 3,60 3,89

3 Grupa W3 7,98 8,62 4,33 4,68

4 Grupa W4 7,98 8,62 5,24 5,66

5 Grupa W5 7,98 8,62 3,60 3,89

6 Grupa W6 7,98 8,62 5,24 5,66

7 Grupa W7 7,98 8,62 3,60 3,89

Tabela 1.2 w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/n?

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

netto* brutto netto* brutto
0 1 2 3 4 5

1 Grupa W1 7,98 8,62 5,26 5,68

2 Grupa W2 7,98 8,62 3,66 3,95

3 Grupa W3 7,98 8,62 4,33 4,68
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Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1.2 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług fVAT\ zgodnie z § 2 pkt 1 i 6 rozporządzenia.

4 Grupa W4 7,98 8,62 5,26 5,68

5 Grupa W5 7l98 8,62 3,66 3,95

6 Grupa W6 7^98 8,62 5,26 5,68

7 Grupa W7 7,98 8,62 3,66 3,95

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Tabela 1.3 w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/m^

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

netto* brutto netto* brutto
0 1 2 3 4 5

1 Grupa W1 7,98 8,62 5,28 5,70

2 Grupa W2 7,98 8,62 3,72 4,02

3 Grupa W3 7,98 8,62 4,33 4,68

4 Grupa W4 7,98 8,62 5,28 5,70

5 Grupa W5 7,98 8,62 3,72 4,02

6 Grupa W6 7,98 8,62 5,28 5,70

7 Grupa W7 7,98 8,62 3,72 4,02

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1.3 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT\ zgodnie z § 2 pkt 1 i 6 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%,

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje:

1) Cena - wyrażona w złotych za Im^ 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.
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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 główne, stawka opłaty 
abonamentowej dotyczy każdego wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy 
usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w 
budynku wielolokalowym, odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, a także odbiorców rozliczanych na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W przypadku odbiorców usług zaliczonych do grupy Wl, W4 lub W6, którzy oprócz 
rozliczenia wodomierza głównego / wodomierzy głównych rozliczani są również według 
wodomierza dodatkowego / wodomierzy dodatkowych, mierzącego (-ych) ilość wody 
bezpowrotnie zużytej poza opłatą abonamentową ustaloną dla tych grup pobiera się również 
opłatę abonamentową w wysokości ustalonej dla Grupy Wl w Grupie W2, dla grupy W4 w 
grupie W5 a dla grupy W6 w grupie W7.

Okres rozliczeniowy - 1 miesiąc.

Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów 
wodomierzy i kosztów rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody, a także kosztów 
utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń 
wodociągowych.

W rozliczeniach z Urzędem Miasta za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy 
obowiązują ceny i stawki opłat abonamentowych jak dla odbiorców rozliczanych na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Tabela 2.1-2.3 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego 
odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf:

Tabela 2.1 w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/m-’

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

netto* brutto netto* brutto
0 1 2 3 4 5

1 Grupa KI 10,37 11,20 5,22 5,64

2 Grupa K2 10,37 11,20 3,60 3,89

3 Grupa K3 10,37 11,20 4,30 4,64

4 Grupa K4 10,37 11,20 5,22 5,64
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* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i kolumnie 4 w tabeli 2.1 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT\ zgodnie z § 2 pkt 2 i 6 rozporządzenia.

5 Grupa K5 10,37 11,20 3,60 3,89

6 Grupa K6 10,37 11,20 5,22 5,64

7 GrupaK7 10,37 11,20 3,60 3,89

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Tabela 2.2 w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena złW

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

netto* brutto netto* brutto
0 1 2 3 4 5

1 Grupa KI 10,45 11,29 5,25 5,67

2 Grupa K2 10,45 11,29 3,66 3,95

3 Grupa K3 10,45 11,29 4,30 4,64

4 Grupa K4 10,45 11,29 5,24 5,66

5 Grupa K5 10,45 11,29 3,66 3,95

6 Grupa K6 10,45 11,29 5,24 5,66

7 Grupa K7 10,45 11,29 3,66 3,95

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i kolumnie 4 w tabeli 2.2 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT\ zgodnie z § 2 pkt 2 i 6 rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%,
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Tabela 2.3 w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena zł/m^

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy

netto* brutto netto* brutto
0 1 2 3 4 5

1 Grupa KI 10,66 11,51 5,25 5,67

2 Grupa K2 10,66 11,51 3,72 4,02

3 Grupa K3 10,66 11,51 4,30 4,64

4 Grupa K4 10,66 11,51 5,25 5,67

5 Grupa K5 10,66 11,51 3,72 4,02

6 Grupa K6 10,66 11,51 5,25 5,67

7 Grupa K7 10,66 11,51 3,72 4,02

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnie 2 i kolumnie 4 w tabeli 2.3 doliczono 
obowiązujący podatek od towarów i usług fVAT~), zgodnie z § 2 pkt 2 i 6 rozporządzenia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%,

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczenia z odbiorcami usług 
dokonywane będą na podstawie:

1) Ceny wyrażonej w zł/m^ odprowadzonych ścieków,

2) Stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy, w rozliczeniach 
za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzenia 
pomiarowego, na podstawie odprowadzenia ścieków równego ilości zużytej wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, przeciętnych norm zużycia 
wody, podliczników w lokalach wielolokalowych i na ujęciu własnym. Stawka opłaty 
abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.

Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca 
usług posiadania kilka nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe iZlub 
wodomierze, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego urządzenia pomiarowego i/iub 
wodomierza będącego w posiadaniu odbiorcy usług.

Okres rozliczeniowy - 1 miesiąc.
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Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów urządzeń 
pomiarowych, wodomierzy i kosztów rozliczenia należności za ilość odprowadzonych 
ścieków oraz kosztów utrzymania w gotowości do świadczenia usług, tj. kosztów eksploatacji 
i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych Spółki

Zasady naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Przebieg czynności kontrolnych:

ł. Spółka prowadząc kontrolę ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do 
jej urządzeń kanalizacyjnych ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych 
próbek.

2. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków 
przemysłowych (zwanego dalej Odbiorcą usług) o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w 
obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.

3. Poboru próbek dokonuje się w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków
4. Jakość ścieków kontrolowana jest na podstawie próbki średniej dobowej, proporcjonalnej 

do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
5. W przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych 

pobranych losowo.
6. W przypadku, w którym charakterystyka techniczna posiadanych przez dostawcę 

ścieków przemysłowych urządzeń kanalizacyjnych lub urządzeń pomiarowych 
uniemożliwia kontrolę jakości ścieków na zasadach określonych w pkt 4, w 
szczególności w związku z brakiem urządzenia pomiarowego służącego do ustalenia 
wielkości przepływu ścieków, jakość ścieków kontrolowana jest na podstawie próbki 
powstałej po zmieszaniu nie mniej niż trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych 
w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut. Jeżeli wprowadzanie ścieków trwa krócej 
niż jedną godzinę jakość ścieków kontrolowana jest na podstawie próbki powstałej po 
zmieszaniu odpowiednio mniejszej ilości próbek o jednakowej objętości, pobranych w 
odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut czasu.

Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych

1. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków 
lub wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w niniejszej taryfie, Spółka będzie 
naliczać opłatę za przekroczenie tych warunków.
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2. Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu lub składu ścieków jest naliczana 
Odbiorcy za ścieki wprowadzane w okresie obliczeniowym. Okres obliczeniowy to okres 
od dnia przeprowadzenia kontroli do dnia ustania przekroczeń. Za dzień ustania 
przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Spółki, pisemnego wniosku 
Odbiorcy, o przeprowadzenie ponownej kontroli, w związku z ustaniem przekroczeń 
warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli ta kontrola potwierdzi ustanie 
przekroczeń. Spółka uprawniona jest do naliczenia tej opłaty w wymiarze krótszym, niż 
okres obliczeniowy, na podstawie wskazań liczników odczytanych przed zgłoszeniem 
ustania przekroczeń.

3. Ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym określana jest na podstawie 
zapisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.). W 
przypadku braku możliwości odczytu wskazań wodomierza/urządzenia pomiarowego w 
dniu wpływu pisemnego wniosku o przeprowadzenie ponownej kontroli, odczyt będzie 
wykonany najszybciej, jak to możliwe, a ilość wprowadzonych ścieków zostanie 
pomniejszona o średnią dzienną ilość ścieków z okresu od odczytu po kontroli, do 
odczytu po zgłoszeniu, pomnożoną przez ilość dni opóźnienia odczytu od momentu 
wpłynięcia zgłoszenia.

4. Pisemny wniosek Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem 
przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, równoznaczny jest ze 
zleceniem Spółce ponownej kontroli. Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek 
Odbiorcy wykonywane są na jego koszt.

5. W przypadku, gdy ponowna kontrola, wykonana na zlecenie Odbiorcy, nie potwierdzi 
ustania przekroczeń. Odbiorcy naliczona zostanie opłata na podstawie przekroczeń, jakie 
wykazała ta kontrola, począwszy od dnia jej przeprowadzenia.

6. Spółka nalicza opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

7. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalone na podstawie 
dopuszczalnego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalni Radocha II 
w Sosnowcu (zlewnia oczyszczalni Radocha II)

Lp. Wskaźnik 
zanieczyszczenia

Jednostki Najwyższe dopuszczalne stężenia 
(zlewnia oczyszczalni ścieków 

Radocha II w Sosnowcu)
0 1 2 3
1. BZTs mgOi/dm^ do 800
2. CHZT cr mgO2/dm^ do 1000
3. Zawiesina ogólna mg/dm^ do 400
4. Azot amonowy mgNNH4/dm^ do 200
5. Fosfor ogólny mgP/dm^ do 10
6. Ogólny węgiel mg/1 do 225

organiczny (OWO)
7. Żelazo ogólne mg/l do 10
8. Glin mg/1 do 10
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8. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalone na podstawie 
dopuszczalnego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń oczyszczalni Jaworzno - Dąb 
(zlewnia dzielnicy Dziećkowice - ul. Długa, Batalionów Chłopskich, Bema, Długa, 
Łukasiewicza, Nałkowskiej, Poprzeczna, Skowronków, Sikorek, Szpaków, Witosa, 
Zachęty)

Lp.
Wskaźnik 

zanieczyszczenia
Jednostki

Najwyższe dopuszczalne stężenia 
(zlewnia oczyszczalni ścieków w 

Jaworznie)
0 1 2 3
1. BZTs mgOz/dm^ do 750
2. CHZT cr mgO2/dm^ do 1500
3. Zawiesina ogólna mg/dm^ do 800
4. Fosfor ogólny mg/1 do 19
5. Azot amonowy mgNNH4/dm^ do 200
6. Azot ogólny mg/1 210

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wielkości określonych 
w rozporządzeniu dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku ich przekroczenia naliczona zostanie opłata w 
wysokości wartości podanych aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty 
podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 934).

Tabela 4. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych w okresie 1-36 m-cy obowiązywania taryf

Lp. Stawka opłaty
Grupa -[zł netto/m^]
1 Temperatura Ct1

Ct2
0,69
1,40

2 Odczyn pH
CpH1 1,40
CpH2 3,50
CpH3 6,98
CpH4 13,53

-Grupalh; ' r. * . [zł.ne
3 Azot amonowy 27,90
4 Azot azotynowy 27,90
5 Fosfor ogólny 27,90
6 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 27,90
7 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (ChZT) 16,77
8 Żelazo ogólne 16,77
9 Glin 16,77
10 Siarczyny 16,77
11 Siarczany 5.17

13



12 Chlorki 5,17
13 Zawiesina ogólna 5.17

.Grupa in- — -•_______ -........ .. rCj^tżł nettó/l^Jję
14 Fluorki 279,09
15 Rodanki 488,36
16 Fenole lotne (indeks fenolowy) 488,36
17 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 488,36
18 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 488,36
19 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 488,36
20 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne 

niejonowe)
488,36

21 Bar 732,59
22 Beryl 732,59
23 Bor 732,59
24 Cynk 732,59
25 Cyna 732,59
26 Chrom ogólny 732,59
27 Kobalt 732,59
28 Molibden 732,59
29 Selen 732,59
30 Tal 732,59
31 Tytan 732,59
31 Wanad 732,59
33 Cyjanki związane 732,59
34 Chlor całkowity 915,37
35 Chlor wolny 915,37
36 Cyjanki wolne 915,37
37 Antymon 915,37
38 Arsen 915,37
39 Chrom*® 915,37
40 Miedź 915,37
41 Nikiel 915,37
42 Ołów 915,37
43 Siarczki 915,37
44 Srebro 915,37
45 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 915,37
46 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory 

lotne)
915,37

47 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 915,37
48 Rtęć 1220,94
49 Kadm 1220,94
50 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCI4) 1220,94
51 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1- 

hydroksybenzen] i jegosole
1220,94

52 Heksachiorobenzen (HCB) 1220,94
53 Heksachlorobutadien (HCBD) 1220,94
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54 Trichlorometan (chloroform) (CHCI3) 1220,94
55 1,2-dichloroetan (EDC) 1220,94
56 Trichloroetylen (TRI) 1220,94
57 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1220,94
58 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 

1,2,4-TCB
+ 1,2,5-TCB)

1220,94

59 Heksachforocykioheksan (HCH) 1331,51
60 Aldryna (C12H8C16) 1331,51
61 Dieldryna (C12H8CI6O) 1331,51
62 Endryna (C12H8CI6O) 1331,51
63 Izodryna (C12H8CI6) 1331,51
64 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1331,51
65 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1331,51
66 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1331,51

Do stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), 
zgodniez obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

Wysokość stawek jednostkowych określono w oparciu o obwieszczenie Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie 
wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021r. (Dz.U. z 
2020 r. poz. 934).

9. Wysokość opłaty za przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków (Grupa I):

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków 
ustala się:

a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C, 
według wzoru: Opt = (Ta - Td) x V x Ctl
b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej, 
według wzoru: Opt= (Ta - Td) x V x Ct2
gdzie:
Opt- opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł)
(Ta - Td) - ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury
Ta - temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w °C)
Td - temperatura ścieków - dopuszczalna (w °C)
V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m^)
X - znak mnożenia
Ctl - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 
mniej niż 5°C za każdy stopień przekroczenia (w złW), zgodnie z obwiązującą taryfą, 
Ct2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 
5°C i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m^), zgodnie z obowiązującą taryfą.



Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków ustala 
się:

a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru: Opo = V x CpHl
b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru Opo - V x CpH2
c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru: Opo = V x CpH3
d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości 
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru: Opo - V x CpH4
gdzie:
Opo - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł)
V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m^)
X - znak mnożenia
CpHl - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 
niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zVm^), zgodnie z 
obwiązującą w dniu kontroli ceną 'wynikającą z taryfy,
CpH2 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 
niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m^), zgodnie z 
obwiązującą w dniu kontroli ceną wynikającą z taryfy,
CpH3 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo 
niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m^), zgodnie 
z obwiązującą w dniu kontroli ceną wynikającą z taryfy,
CpH4 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest -wyższe od górnej albo 
niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m^), zgodnie z 
obwiązującą w dniu kontroli ceną -wynikającą z taryfy.

Za przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatury i odczyny równocześnie opłata 
obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

10. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków (Grupa II i III)

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we 
wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

Objaśnienia symboli:

Opw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń [zł],

Sa - 'wielkość stężenia określona na podstawie analizy [g/m^],
Sd - wielkość stężenia dopuszczalnego [g/m^],

V - objętość ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym [m^],

Cj - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik 
[zł/kg],2 Tabeli Nr 4.

1000 j
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Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II opłata 
obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.
Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy III, opłata 
będzie obliczana jako suma opłat dla wszystkich tych wskaźników.
Opłata za równoczesne przekroczenie wskaźników grupy I, II i III, obliczana będzie jako 
suma opłat za wskaźniki z grupy I, II i III, wyliczana według w/w zasad.

11. Do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), 
obowiązujący na podstawie odrębnych przepisów w dniu wystawienia faktury.
12. Za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych Spółka każdorazowo wystawia fakturę według zasad w opisanych umowach 
zawartych z odbiorcami usług.

5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w 
przyrzqdy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są na postawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości świadczonych 
usług.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. 
W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego 
niesprawności, 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.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 
ustawy.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W 
razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą 
ilości dostarczonej wody przez Spółkę.

Należności wynikające ze stawek opłat abonamentowych regulowane są niezależnie od tego, 
czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Na wniosek odbiorcy usług Spółka występuje o sprawdzenie prawidłowości działania 
wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza 
nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty 
sprawdzenia.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, stawki opłat 
abonamentowych i stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, na warunkach i w terminach 
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określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez 
odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6,1, 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 przemysłowe. W każdym 
przypadku dostarczana woda pochodzi z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 
w Katowicach. Dlatego cena za dostarczoną wodę jest jednakowa dla wszystkich 
wyodrębnionych taryfowych grupach odbiorców usług.

Podobnie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, wszystkie ścieki odprowadzane są 
do obcych urządzeń kanalizacyjnych. Spółka ponosi jednakowe koszty oczyszczania ścieków 
dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków i jednakowe koszty 
odprowadzenia tych ścieków, dlatego cena za ścieki jest jednakowa dla wszystkich odbiorców 
usług.

W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi koszty stałe obsługi 
swoich klientów. Koszty te ponoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody 
i odprowadzanych ścieków, co uzasadnia utrzymanie stałych stawek opłat abonamentowych 
dla wody i ścieków. Stawki opłat abonamentowych zostały zróżnicowane, co uzasadnia 
wyodrębnienie dodatkowych taryfowych grup odbiorców usług w przypadku zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka ma podpisane umowy na 
świadczenie usług wodociągowych z trzema grupami odbiorców usług, tj. z odbiorcami usług 
rozliczanymi na podstawie wodomierza głównego oraz odbiorcami korzystającymi z lokali w 
budynkach wielolokalowych, a także rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody. Zgodnie z § 2 pkt 6 i § 13 rozporządzenia taryfowego stawkę opłaty abonamentowej 
kalkuluje się na podstawie kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub 
kanalizacyjnych, odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za 
wodę lub ścieki. W stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla osób korzystających z 
lokali w budynku wielolokalowym, nie są zawarte koszty utrzymania w gotowości urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych, stąd konieczność wyodrębnienie grup taryfowych dla 
wody. W stawce opłaty abonamentowej kalkulowanej dla odbiorców usług rozliczanych na 
podstawie przeciętnych norm zużycia wody nie zawiera się kosztów odczytu.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków określonych w w/w 
umowie Spółka będzie naliczać opłaty dodatkowe, wg stawek opłat za przekroczenie 
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warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki 
określonych w niniejszej taryfie.

6.2. 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 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie 
jego działania,

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

W Spółce uruchomiona jest dyspozytornia, która przyjmuje zgłoszenia o awariach.

Biuro Obsługi Klienta otwarte jest w godzinach 07:00-15:00, tj. w godzinach pracy spółki 
aktualnie obowiązujących wg informacji na stronie www.mpwikmyslowice.pl.

Z pracownikami Biura Obsługi Klienta można się kontaktować pod numerem telefonu:

32 223 59 39 lub za pośrednictwem elektronicznego biura obsługi Klienta eBOK poprzez 
stronę https://ebok.mpwikmyslowice.pl

Opłat za świadczone usługi można dokonywać w Spółce w punkcie poboru opłat w 
Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10 lub na konta bankowe:

- dla firm; BOŚ S.A. 0/M-ce 93 1540 1128 2011 7080 1420 0001

- dla osób prywatnych: PKO BP S.A. 70 1020 2528 0000 0502 0250 5519

Spółka realizuje zadania przyłączania nieruchomości do sieci i współdziałania na rzecz 
ochrony środowiska. Szczegółowa procedura podłączania nieruchomości do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
www.mpwikmyslowice.pl/uploads/files/PDS/Przylacza_krok_po_kroku.pdf

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGÓW ł KANALIZACJI

spółka 2 0.0.
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10
NIP 2220776011. Regon 278268320
tGl. 32 223 59 30. fax 32 223 43 10
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Jan Komoniewski
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