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I. Informacja ogólne 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie (dalej 

„Spółka” lub „przedsiębiorstwo”) przedstawia niniejszym propozycję cen i stawek opłat za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lipno na obszarze 

działania Spółki na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. Taryfy określają 

także warunki ich stosowania.  

 

Taryfy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, nr 139 

j.t. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 

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

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. 2006, nr 127, poz. 886) , zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., nr 136, poz. 964). Wszelkie określenia odnoszące się do 

struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście 

pochodzą z wyżej wskazanej ustawy lub rozporządzeń.  

 

II. Rodzaje prowadzonej działalności 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

 

III. Rodzaj i struktura taryf 

W zakresie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków są one wieloczłonowe 

i niejednolite. 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje: 

 cenę za 1m³  odprowadzanych ścieków – równą dla wszystkich odbiorców, 



 stawkę opłaty abonamentowej – zróżnicowaną w zależności od sposobu rozliczania, 

rodzaju nabywanych usług, częstotliwości odczytów, uwzględniając koszty odczytu, 

rozliczania i gotowości, 

 stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych, 

 opłatę za przyłączenie do  urządzeń kanalizacyjnych. 

 

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Wyodrębniono 5 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Ich wyszczególnienie zawierają tabele umieszczone poniżej. 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Symbol Taryfowa grupa odbiorców usług 

 

S1 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego lub przepływomierza lub 

wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w 

okresie 1-miesięcznym 

S2 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 

podstawie wskazań przepływomierza lub wodomierza głównego w okresie 1-

miesięcznym 

S3 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego lub przepływomierza w okresie 2-

miesięcznym 

S4 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z 

lokali w budynkach wielolokalowych, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza 

lokalowego lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej w okresie 1-miesięcznym  



S5 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z 

lokali w budynkach wielolokalowych, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wodomierza 

lokalowego w okresie 1-miesięcznym albo 2-miesięcznym 

 

 

V. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki dla wszystkich odbiorców usług 

obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z:  

a) ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków, 

b) stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy.  

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Grupa taryfowa 

(symbol) 
Cena netto [w zł/m³] 

Stawka opłaty 

abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

S1 5,23 zł 3,55 zł 

S2 5,23 zł 5,87 zł 

S3 5,23 zł 7,10 zł 

S4 5,23 zł 2,32 zł 

S5 5,23 zł 4,64 zł 

 

Do wyżej wskazanych stawek opłat netto dolicza się należny podatek VAT, zgodnie z 

§ 2 pkt. 9) do 11) rozporządzenia. 

 

Stawki pozostałych opłat 

A. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do sieci kanalizacyjnych, zasady naliczania opłat. 

 



1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli 

przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych Spółki odbywa się na podstawie kontroli przeprowadzanych 

przez Spółkę i dokonywanych w ich trakcie pomiarów, 

3. Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o 

należny podatek VAT. 

4. Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach, naliczana będzie dla ilości 

ścieków wprowadzonych do kanalizacji przedsiębiorstwa w okresie od daty 

stwierdzenia przekroczenia do czasu udowodnienia przez Odbiorcę usług (Dostawcę 

ścieków) spełnienia parametrów odprowadzanych ścieków . Ilość  ścieków określana 

będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku,  na 

podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z 

Odbiorcą usług. 

            Przez udowodnienie rozumie się spełnienie łącznie następujących warunków: 

a) doręczenie Przedsiębiorstwu w formie pisemnej oryginalnych wyników analiz 

laboratoryjnych ścieków potwierdzających spełnianie warunków określonych  w 

zakresie parametrów, w których stwierdzono przekroczenia, wraz z protokołem 

poboru prób; badanie parametrów ścieków winno zostać wykonane przez  

laboratorium dysponujące akredytacją PCA spełniające wymagania normy ISO 

17025 w zakresie badań jakościowych ścieków, 

b) dokonania przez Przedsiębiorstwo odczytu wskazań wodomierzy, w celu określenia 

ilości ścieków o przekroczonych parametrach; Przedsiębiorstwo jest zobowiązane 

do  dokonania odczytu najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 

dostarczeniu pisemnego zawiadomienia o poborze próby poświadczonego przez 

laboratorium pobierające próby ścieków. 

 

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków: 

1. Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 

dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 



przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 964 ze zm.), 

2. Przedsiębiorstwo prowadząc kontrolę jakości ścieków przemysłowych wprowadzonych 

do urządzeń kanalizacyjnych ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych 

próbek ścieków. Dokładna lokalizacja miejsca poboru określona zostanie podczas wizji 

lokalnej u Odbiorcy usług.  

3. Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywać się będzie 

w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków). 

4. Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół  w 2 egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

5. W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie, 

pobiera się ścieki z punktu najbliżej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w 

protokole. Zmianę akceptuje Odbiorca usług obecny przy poborze, podpisując protokół. 

6. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Spółka poinformuje w formie pisemnej 

Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli. 

I GRUPA WSKAŹNIKÓW 

 

II GRUPA WSKAŻNIKÓW 

wskaźnik PRZEDZIAŁ  [mg/dm³] STAWKA OPŁATY [zł/m³] 

Chrom ogólny >1,0 18,74 

Miedź >1,0 18,74 

wskaźnik 

PRZEDZIAŁY [mg/dm³]/ STAWKA OPŁATY [zł/m³] 

1 2 3 4 5 6 

PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ  PRZEDZIAŁ  

STAWKA STAWKA STAWKA STAWKA STAWKA STAWKA 

BZT5 
>700 ÷ 850 >850 ÷ 1000 >1000 ÷ 1500 >1500 ÷ 3200 >3200 ÷ 5700 >5700 

4,86 5,72 8,58 18,30 32,59 162,96 

ChZT 
>1000 ÷ 1500 >1500 ÷ 2000 >2000 ÷ 3000 >3000 ÷ 11000 >11000 ÷ 21000 >21000 

3,92 5,23 7,84 28,74 54,86 274,32 

Zawiesina 
ogólna 

>350 ÷ 450 >450 ÷ 550 >550 ÷ 700 >700 ÷ 2100 >2100 ÷ 3850 >3850 

2,15 2,63 3,34 10,03 18,38 91,92 

Azot 
ogólny 

>220 ÷ 240 >240 ÷ 260 >260 ÷ 280 >280 ÷ 520 >520 ÷ 820 >820 

6,09 6,60 7,11 13,20 20,81 104,05 

Azot 
amonowy 

>200 ÷ 210 >210 ÷ 220 >220 ÷ 230 >230 ÷ 350 >350 ÷ 500 >500 

7,47 7,82 8,18 12,45 17,78 88,91 

Fosfor 
ogólny 

>10 ÷ 13 >13 ÷ 16 >16 ÷ 19 >19 ÷ 25 >25 ÷ 40 >40 

1,36 1,67 1,98 2,61 4,17 20,87 

Chlorki 
>1000 ÷ 1500 >1500 ÷ 2000 >2000 ÷ 2500 >2500 ÷ 8500 >8500 ÷ 16000 >16000 

16,08 21,44 26,80 91,12 171,52 857,60 

Siarczany 
>500 ÷ 850 >850 ÷ 1200 >1200 ÷ 1550 >1550 ÷ 5750 >5750 ÷ 11000 >11000 

8,25 11,65 15,05 55,82 106,78 533,91 



Ołów >1,0 18,74 

Cynk >4,6 18,74 

Kadm >0,4 18,74 

Nikiel >0,7 18,74 

Rtęć >0,1 18,74 

 

B. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń  kanalizacyjnych 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, wynika z kosztów prowadzenia prób 

technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. 

Opłata 
Stawka opłaty 

[zł/przyłączenie] 

 

Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 

 

 

175,00 zł 

 

 

Uwagi: 

1. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie 

w jednym terminie Odbiorca ponosi tylko jedną opłatę w wysokości 175,00 zł. 

2. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do sieci kanalizacyjnych będzie sumą wynikającą z najwyższej kwotowo stawki 

opłaty wyznaczonej z I grupy wskaźników i/lub opłaty wynikającej z II grupy 

wskaźników. 

3. Powyższe ceny i stawki są cenami i stawkami netto, do których dolicza się 

podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 

w przyrządy i urządzenia pomiarowe 

 

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 

prowadzone przez Spółkę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen 

i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

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

a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 



3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego (przepływomierza). W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość 

odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilością wody pobranej lub określonej w 

umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej 

wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel 

ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy 

usług. 

4. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, z którymi 

Spółka ma podpisaną odrębną umowę, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o 

wskazania wodomierza lokalowego. Właściciel lub zarządca reguluje należności 

wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a suma wskazań 

wodomierzy lokalowych. 

5. 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. 

6. Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości 

działania wodomierza, jednak w przypadku braku stwierdzenia jego niesprawności, 

koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca. 

7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i w terminach określonych w umowie z poszanowaniem bezwzględnie 

obowiązującej normy § 17 rozporządzenia. 

8. Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 

odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. 

 

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.  
 
 Spółka świadczy usługi z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na 

podstawie stosownych zezwoleń oraz zgodnie z przepisami prawa. 

 

 

 

 



2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
 
 Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi Klientów, które zostały zawarte w Regulaminie dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lipno (zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy 

nr XIII/90/2008 z dnia 28.01.2008r.). 

 

 


