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WARTO WIEDZIEĆ!
 
Dla Odbiorców otrzymujących eFaktury przewidziana jest niższa opłata abonamentowa. To do-
datkowa korzyść dla Klientów MPWiK w Lesznie, obok nieograniczonego dostępu do swoich da-
nych rozliczeniowych i płatności on-line. Z eBOK-u na tę chwilę korzysta już ponad 800 Odbiorców.

# MPWiK informuje # MPWiK informuje

Zmiany taryf odpowiedzią na zmiany w przepisach prawnych
Na przełomie 2017 i 2018 roku weszły w życie nowe uregulowania prawne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców, ponieważ owe zmiany mają istotny wpływ na kształtowa-
nie się taryf, a więc wysokości opłat za wodę i ścieki.
Zmian jest sporo, począwszy od aktów 
prawnych (dwóch ustawach, rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów i rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej), przez zmianę minister-
stwa właściwego do kierowania działem 
Gospodarki Wodnej (miejsce Mini-
sterstwa Środowiska zajął Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej), na powstaniu centralnego 
regulatora, czyli Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie 
kończąc.

– Ta swoista reorganizacja ma bezpo-
średni wpływ na funkcjonowanie Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Lesznie, a w konsekwencji 
na mieszkańców naszego regionu. Zmia-
nie ulegną bowiem taryfy, a więc opłaty 
za wodę i ścieki – informuje Agnieszka 
Kochanowska, Kierownik Działu Obsługi 
Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Lesznie.

– W związku z powyższymi zmianami, 
Spółka przygotowała projekt taryf zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Proponowane taryfy 
– zarówno w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę, jak 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków – są taryfami niejed-
nolitymi i wieloczłonowymi – 
podkreśla prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Lesznie Rafał Zalesiński.

Taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę 
zawierają cenę za metr sześcienny zróż-
nicowaną w zależności od celu zużycia 
pobieranej wody, a także stawkę opłaty 

abonamentowej zróżnicowaną w zależ-
ności od sposobu rozliczania i rodzaju 
nabywanych usług. Z kolei taryfy zwią-
zane z odprowadzaniem ścieków obej-
mują cenę za metr sześcienny równą dla 
wszystkich odbiorców, zróżnicowaną 

stawkę opłaty abonamentowej oraz 
stawkę opłaty za przekroczenie wa-

runków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.

Grupy taryfowe w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i w za-

kresie odprowadzania ście-
ków wyodrębniono w  zależ-

ności od kilku czynników, m.in.: 

►zak resu us ług,  z   jak iego od-
biorca korzysta (tylko pobór wo-
dy,  t y lko odprowadzanie  śc ie -

ków lub zaopatrzenie w  wodę 
i   o d p r o w a d z a n i e  ś c i e k ó w ) 

► r o d z a j u  u r z ą d z e n i a  p o -
miarowego, na podstawie które-
go rozliczane jest zużycie wody 
(wodomierz główny, wodomierz loka-
lowy, wodomierz dodatkowy mierzą-
cy ilość wody bezpowrotnie zużytej) 

►długości okresu rozliczeniowego 

►rodzaju otrzymywanej faktury (papie-
rowa, elektroniczna)

- W Lesznie zaplanowaliśmy utworzenie 
17 grup taryfowych dla odbiorców korzy-
stających z usługi zaopatrzenia w wodę i 6 
grup taryfowych dla odbiorców korzysta-
jących z odprowadzania ścieków. W Gmi-
nie Lipno tych grup ma być odpowiednio 
16 i 5, a w Gminie Święciechowa 10 i 8 – 
mówi  Agnieszka Kochanowska.

Przedstawiciele MPWiK w Lesznie są 
w trakcie intensywnych prac i konsulta-
cji prawnych zmierzających do przygo-
towania propozycji treści regulaminu 
dostosowanych do aktualnie obowią-
zujących przepisów prawa. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 
w opracowywanym dokumencie nie 
znalazły się już zapisy wskazujące na ter-
miny korzystania z wody bezpowrotnie 
zużytej.

Więcej  informacji  o   zmianach 
t a r y f  m o ż n a  u z ys k a ć  w   D z i a -
le Obsługi  Klienta Miejsk iego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lesznie (ul. Lipo-
wa 76, budynek A) oraz na stronie 
www.mpwik-leszno.pl

►Ustawa Prawo Wodne

- wprowadzenie rozszerzonych opłat za usługi wodne 
(w tym m.in. za pobór wód i wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi), które ustalane 
będą przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie (zwane „Wodami 
Polskimi”)

- zróżnicowanie cen w zależności od 
celu, na jaki pobierana woda jest prze-
znaczana przez odbiorców

►Ustawa o zmianie ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków

- zmiany w trybie oraz w okresie obo-
wiązywania taryf (przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne określać 
będzie taryfę na okres 3 lat, dotych-
czas taryfy obowiązywały przez okres 1 
roku)

-  p owo ł a n i e  o rg a n u  re g u l a c y j -
n e g o,  o d p ow i e d z i a l n e g o  m . i n . 
za :  opiniowanie projektu regu-
laminu dostarczania wody i   odprowadzania 
ścieków, zatwierdzanie taryf i  stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, rozstrzyganie sporów między 

przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyj-
nymi a odbiorcami usług
- obowiązek dla przedsiębiorstw wodociągowo-kana-
lizacyjnych opracowania i przedstawienia radom gmin 

projektów nowych regulaminów do-
starczania wody i odprowadzania ście-
ków w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy (z kolei organy 
uchwałodawcze gmin przedłożą osta-
teczną wersję projektu organowi nad-
zoru do zaopiniowania); po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady gmin uchwa-
lają regulamin, który jest aktem prawa 
miejscowego

►Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie jednostkowych stawek 
opłat za usługi wodne

►Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej w sprawie określania taryf, wzo-
ru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

►Zmiana ministerstwa właściwego do kierowania 
działem administracji rządowej Gospodarka Wod-
na (miejsce Ministerstwa Środowiska zajął Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Co się zmieniło?

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
 
Sekretariat:
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GRUPY TARYF
DLA ZBIOROWEGO

ZAOPATRZENIA W WODĘ
DLA LESZNA

1. W1G1WP 
2. W1G1WE
3. W1G1WSP
4. W1G1WSE
5. W1L1WSP
6. W1L1WSE
7. W3G1WP
8. W3G1WE
9. W3G1WSP
10. W3G1WSE
11. W3L1WSP
12. W4G1WP

13. W4G1WE
14. W4G1WSP
15. W4G1WSE
16. W4L1WP
17. W4L1WSP

GRUPY TARYF
DLA ZBIOROWEGO

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
DLA LESZNA

1. SG1SP
2. SG1SE
3. SG1WSP
4. SG1WSE
5. SL1WSP
6. SL1WSE

PRZYKŁADOWE OBJAŚNIENIA 
GRUP TARYFOWYCH

W1G1WSP (najliczniejsza gru-
pa odbiorców w Lesznie - go-
spodarstwa domowe, niemal 
7800 Odbiorców)
W1 – Odbiorcy usług zużywa-
jący wodę do celów realizacji 
zadań własnych gminy w za-
kresie zbiorowego zaopatrze-
nia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia przez 
ludzi lub do celów rolniczych 
(pierwszy obszar cenowy)
G – rozliczenie na podsta-
wie wskazań wodomierza 

głównego lub wodomierza do-
datkowego mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej
1 –  miesięczny okres 
rozliczeniowy
WS – Odbiorcy usług z zakre-
su zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków
P – faktura w formie papiero-
wej (E – oznaczałoby fakturę 
w formie elektronicznej)

SG2SP (znaczna część od-
biorców z terenu gminy 
Święciechowa)

S – Odbiorcy usług z zakre-
su zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, nie będący jed-
nocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę
G – rozliczenie na podstawie 
wskazań wodomierza główne-
go lub przepływomierza lub 
wodomierza dodatkowego 
mierzącego ilość wody bezpo-
wrotnie zużytej
2 –  dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy
P – faktura w formie papiero-
wej (E – oznaczałoby fakturę 
w formie elektronicznej) (2
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