
UCHWAŁA NR XLI/108/13
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, 
poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków” obowiązujące na terenie gminy - miasto Grudziądz w okresie od 
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/108/13
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 listopada 2013 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIAWWODĘ
I ZBIOROWEGOODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Miasta Grudziądza

na okres: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
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I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki stosowania obowiązujące na terenie
Gminy Miasta Grudziądza na okres 1 roku od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z
2006r., Nr 123, poz. 858 j.t. ze. zm.) zwanej dalej ustawą oraz przepisami 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 (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. z o.o. w Grudziądzu, z wyłączeniem
odbiorców hurtowych oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i
zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz
do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu prowadzi działalność w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miasta Grudziądza Nr GK.7015-15/2002 z dnia 25 lutego
2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie
i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz oczyszczanie i odprowadzanie
ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

2. Rodzaj i struktura taryfy

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny oraz zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług stosowana jest:
§ taryfa niejednolita – zawierająca różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za

dostarczoną wodę,
§ taryfa wieloczłonowa – zawierająca cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody i stawkę opłaty

abonamentowej.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług stosowana jest:
§ taryfa niejednolita – zawierająca różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za

odprowadzane ścieki,
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§ taryfa jednoczłonowa – zawierająca cenę odniesioną do 1 m3 odprowadzanych ścieków,
§ stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń

kanalizacyjnych.

3. Taryfowe grupy odbiorców

Uwzględniając 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,
dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują trzy grupy taryfowe odbiorców usług:
1) gospodarstwa domowe i odbiorcy pozaprzemysłowi, – dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają

wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność
usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych
ludności, np. służba zdrowia, przedszkola, żłobki, zakłady karne, szkoły,

2) odbiorcy przemysłowi,
3) odbiorcy przemysłowi pobierający wodę powyżej 1.200 m3/dobę - dotyczy odbiorców

przemysłowych pobierających wodę w ilości średniodobowej powyżej 1.200 m3 wyliczonej na
podstawie ilości pobranej wody w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf.

Gmina Miasto Grudziądz za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do
zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, rozliczana jest zgodnie z zawartą w tym celu umową. W
rozliczeniach z gminą 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 obowiązują ceny wyrażone w złotych za 1 m3 w wysokości ustalonej, jak dla
grupy I.

W zakresie odprowadzania ścieków dokonano podziału na następujące taryfowe grupy odbiorców:

1) gospodarstwa domowe i odbiorcy pozaprzemysłowi – dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają
wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także działalność
usługową, w której woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych
ludności, np. służba zdrowia, przedszkola, żłobki, zakłady karne, szkoły,

2) odbiorcy przemysłowi – odbiorcy zużywający wodę w procesach produkcyjnych i
technologicznych (także do studzenia, czyszczenia, płukania, jak np. transport itp.).

3) odbiorcy przemysłowi odprowadzający ścieki powyżej 850 m3/dobę – dotyczy odbiorców
odprowadzających ścieki przemysłowe w ilości średniodobowej powyżej 850 m3 wyliczonej na
podstawie ilości odprowadzonych ścieków w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf.
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L.p.
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Wysokość cen
i stawek Jednostka

Miary
netto z VAT

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe,
odbiorcy pozaprzemysłowi

-cena za 1 m3

dostarczonej wody

-stawka opłaty
abonamentowej

2,31

2,50

2,49

2,70

zł/m3

zł/miesiąc

2. Odbiorcy przemysłowi

-cena za 1 m3

dostarczonej wody

-stawka opłaty
abonamentowej

2,31

2,50

2,49

2,70

zł/m3

zł/miesiąc

3. Odbiorcy przemysłowi
o poborze wody powyżej
1.200 m3/dobę

-cena za 1 m3

dostarczonej wody

-stawka opłaty
abonamentowej

2,05

2,50

2,21

2,70

zł/m3

zł/miesiąc

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup
taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo stosuje:

1) Cenę – wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,

2) Stawkę opłaty abonamentowej – wyrażoną w złotych za okres rozliczeniowy,

3) Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
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L.p.
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Cena
Jednostka
Miarynetto z VAT

1 2 3 4 5 6

1. Gospodarstwa domowe,
odbiorcy pozaprzemysłowi

cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

4,53 4,89 zł/m3

2. Odbiorcy przemysłowi
cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

5,10 5,51 zł/m3

3.
Odbiorcy przemysłowi
odprowadzający ścieki
powyżej 850 m3/dobę

cena za 1 m3

odprowadzonych
ścieków

4,53 4,89
zł/m3

L.p. Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń
stawka

netto z VAT

1 2 3 4

1. Temperatura – za przekroczenie o 10C w m3 1,00 zł 1,08 zł

2. Odczyn – za przekroczenie o 1pH w m3 5,00 zł 5,40 zł

3.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
Węglowodory ropopochodne, Chrom+6,
Chrom ogólny, Nikiel, Miedź, Kadm, Rtęć, Ołów, Cynk,
Cyjanki związane
– za 1g przekroczenia w m3

5,10 zł 5,51 zł

4.
ChZT, BZT5, Zawiesina ogólna, Azot amonowy,
Fosfor ogólny, Siarczany, Chlorki
– za 1kg przekroczenia w m3

5,10 zł 5,51 zł

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Tabela 3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych
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1.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (Dz.U. Nr 136, poz. 964),
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na podstawie niniejszego
rozporządzenia oraz dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k.
Grudziądza ładunkiem tych zanieczyszczeń.

2.
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków
przemysłowych (Tabela 3, poz. 1 – 2).

3.
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych w zakresie wskaźników opisanych w Tabeli 3, poz. 3 oblicza się za
jednostkę ładunku (w g) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

4.
Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych w zakresie wskaźników opisanych w Tabeli 3, poz.4 oblicza się za
jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

5.

Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłat za
przekroczenie wskaźników określonych w poz. 1, 2 i 3 Tabeli 3 ( za każdy wskaźnik) i
opłaty za przekroczenie wskaźników określonych w poz. 4 Tabeli 3 według tego
wskaźnika za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.

6.

Dobowa ilość ścieków do obliczenia przekroczeń ustalana jest na podstawie
średniodobowej ilości odprowadzanych ścieków za poprzedni miesiąc.
W przypadków odbiorców z III grupy taryfowej, posiadających urządzenia pomiarowe
do pomiaru odprowadzanych ścieków, dopuszczalne jest przyjmowanie do obliczenia
przekroczeń ilości ścieków zarejestrowanych przez urządzenie pomiarowe.

7.

Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia
przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy
fizyko-chemicznej ścieków.

8.
Okresem rozliczeniowym dla opłat za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń jest
miesiąc.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych
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Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz.U.
Nr 127, poz. 886) do cen i stawek opłat określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i
usług.
Stawka podatku na dzień złożenia wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8% (art.
19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją
ustawy budżetowej Dz.U. Nr 238, poz. 1578 z 17.12.2010r.).

W przypadku zmiany stawki będzie ona naliczana w obowiązującej wysokości i dodana do cen
netto wody i ścieków oraz stawek opłat. Tak skorygowana cena obowiązywać będzie z dniem
wprowadzenia zmian.

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

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt I. Taryfy.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako
iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa
w wodomierze główne, ilość wody pobranej ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich
wskazania.
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100%
odbiorców usług przedsiębiorstwa w tym zakresie) – ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27
ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny
koszt wodomierz dodatkowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej, ustalana jest w wysokości
różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności działania wodomierza, 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.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia
prawidłowości działania wodomierza.

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę
usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej.
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Stawka opłaty abonamentowej naliczana jest w zł na Odbiorcę Usług, rozliczanego w oparciu o
wskazania wodomierza głównego zainstalowanego na każdym odrębnym przyłączu do
nieruchomości oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
rozliczaną w oparciu o wskazania wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych na wewnętrznej
instalacji wodociągowej w budynku.

W stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Zgodnie z § 16 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt I. stawka opłaty abonamentowej
naliczana jest za każdy miesiąc, niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie
rozliczeniowym.
Stawka opłaty abonamentowej ma za zadanie pokryć koszty wykonania odczytu wodomierza
głównego zlokalizowanego na przyłączu do każdej nieruchomości oraz odczytu wodomierza lub
wodomierzy w lokalach w budynku wielolokalowym, jak również koszty rozliczenia należności.
Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT wg aktualnie obowiązujących
przepisów.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w
terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Taryfa zawiera stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zawarte są w tabeli pod stawkami opłat.

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 odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a
dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo zainstalowało wodomierze główne.

Ze względu na wielkość średniodobowego zużycia wody przez przedsiębiorstwa przemysłowe w
okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf utworzono III grupę
taryfową.

Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w
przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczonych ścieków jest zróżnicowana w
zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich odbioru i
oczyszczania.
Koszty te są wyższe w przypadku przemysłowych dostawców ścieków.

W III grupie taryfowej cena m3 zależeć będzie od średniodobowej ilości odprowadzonych ścieków
od dostawców przemysłowych wyliczonej na podstawie ilości odprowadzonych ścieków w roku

Id: 658962B7-9E24-4670-9A29-048FB7C71713. Uchwalony Strona 9



obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów,
które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską Grudziądza uchwałą Nr XXXI/121/08 z dnia 26
listopada 2008r.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak
i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez
chemicznego wspomagania. Poddawana jest ponadto coraz lepszej dystrybucji i dzięki temu jest
smaczna i zdrowa.

Proponowane taryfy powinny zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, ciągłość dostaw wody
i ciągłą gotowość urządzeń do odbioru ścieków.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn zm.)

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jakim są w Grudziądzu Miejskie Wodociągi i

Oczyszczalnia Sp. z o.o. złożyły Prezydentowi Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Grudziądza, wraz ze

szczegółową kalkulacją cen, stawek opłat oraz z uzasadnieniem opracowanym zgodnie z ww.

ustawą.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych

przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając:

- koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym,

ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w

roku obowiązywania taryfy;

- zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;

- koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
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