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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 zaopatrzenie w wodę, obowiązujące na terenie Gminy Lipno na obszarze działania 

Spółki na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 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 zaopatrzenie w wodę są one wieloczłonowe i 

niejednolite. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje: 

 cenę za 1m³  dostarczanej wody – równą dla wszystkich odbiorców, 

 stawkę opłaty abonamentowej – zróżnicowaną w zależności od sposobu rozliczania 

i rodzaju nabywanych usług, uwzględniając koszty odczytu, rozliczania i gotowości, 



 

 opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych. 

 

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Wyodrębniono 4 taryfowe grupy odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 Ich wyszczególnienie zawierają tabele umieszczone poniżej. 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Symbol Taryfowa grupa odbiorców usług 

 

W1 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani 

na podstawie wskazań wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 

W2 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 

jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani 

na podstawie wskazań wodomierza głównego  

W3 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający z lokali 

w budynkach wielolokalowych, będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza 

lokalowego lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej 

W4 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający z lokali 

w budynkach wielolokalowych, nie będący jednocześnie odbiorcami usług 

zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wodomierza 

lokalowego  

 

 

V. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje 

taryfa wieloczłonowa składająca się z:  

a) ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody, 

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

 



 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Grupa taryfowa 

(symbol) 
Cena netto [w zł/m³] 

Stawka opłaty 

abonamentowej  

[w zł/okres rozliczeniowy] 

W1 3,45 zł 5,77 zł 

W2 3,45 zł 7,89 zł 

W3 3,45 zł 2,13 zł 

W4 3,45 zł 4,25 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 opłaty za przyłączenie do urządzeń  wodociągowych 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, 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 wodociągowych 

 

 

175,00 zł 

 

 

Uwagi: 

1. W przypadku przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie 

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

2. 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 zaopatrzenia w wodę 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.). 

 

 


