
Załącznik do Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki W odnej w Poznaniu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 maja Z0Zl r., znak PO.RZT.70.38.Z0Zl/D/MW 

TARYFA 

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANE ŚCIEKI DNA 

OKRES 3 LAT 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen I stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, a takze określa warunki ich stosowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 

okres 3 lat. 

Przedkładana taryfa została opracowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwana 

także: .Przedsiębiorstwem", .,Spółką", ,,PK w Pleszewie") na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie 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., dalej zwana takze .Ustawą") oraz aktów wykonawczych wydanych na jeJ podstawie. Ponadto, przy 

opracowaniu niniejszej taryfy uwzględniono przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310). 

Niniejsza taryfa zapewnia: 

a) uzyskanie niezbędnych przychodów. 

b) ochronę odbiorców us~ug przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, 

c) eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania 

zanieczyszczenia ścieków. 

e) latwośc obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę I zbiorowego odprowadzania ścieków. NiniejszeJ taryfy nie 

stosuje się do zakupu wody lub wprowadzania przez inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 a Ustawy (tzw. sprzedaż hurtowa). 

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejm u ie takze cenę za wode pobraną z publicznych studni i zdrojów 

ulicznycn. wodę zużytą do zasilania publicznych fontann I na cele przeciwpożarowe oraz oo zraszania 

publicznych ulic i terenów zielonych. 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Zarządu Miasta i Gminy w Pleszewie, nr 

578/111/2002 z dnia 23 października 2002 r. Zgodnie z wyzej wymienionym zezwoleniem przedmiot 

ozrałalności Przedsiębiorstwa stanowi: 

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe 

dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 



b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie r oczyszczane sctexow 

zgodnie z warunkami okreśtonyrni w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Obszar świadczenia usf'Jg wocociąqowo-kanahzacyjnycn objęty przedmiotowym zezwoleniem 

ooejmuje teren Miasta I Gminy Pleszew. Należy przy tym zauwazyć, że w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających nie więcej nez o 120 dm dzień ztoz eoia wniosku Przedsiębiorstwo c oslarczylo 

odbiorcom z obsługiwanego terenu 1.211.535 m3 wody. Z kole, Ilość ścieków odebranych w tym czasie 

t.. terenu Miasta i Gminy Pleszew 'v\/Y"'l1osła 807 428 n,: 

Na system dystrybucji wody w rn.escie I gminie składa się 272,2 km sieci wodociągowej (ruacistralne, 1 

przesyłowej}. Woda dla miasta Pleszewa oraz miejscowosci podłączonych do sieci rmejskie Pleszewa 

Jest uzdatniana przez Stację Uzdatniania Wody w Lenartowicach. 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Maiąc na uwadze lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków zastosowano: 

1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfę: 

a. niejednolitą, ze 1NZ ględu na występowanie zróznicowanych stawek opłat 

abonamentowych, w zależności od sposobu rozliczania się przez poszczególnych 

odbiorców usług, 

b. wieloczłonową, obejmującą: 

cenę za m3 dostarczonej wody. 
stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę. 

2) dla zbiorowego odprowadzania ścieków: 

a. niejednolitą, ze względu na występowanie zróznicowanych stawek opłat 

abonamentowych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 

b. wieloczłonową, obejmującą: 

cenę za m3 odprowadzonych ścieków albo ścieków komunalnych lub ścieków 

przemysłowych, 

stawkę opiaty abonamentowej na odbiorcę, 

stawki opiaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskażników 

zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyj 1ych 

Przedsiębiorstwa 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębrnonych na podstawie charakterystyki 

zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbioroweqo 

odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone u!;ługi. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców 
usług, uwzględniając lokalne uwarun cowarua, w szczeoóinoscr. 

1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia US!U9 w poszczególnych tarvtowycn grui:ach 

odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowyrm: 
2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów; 

3) strukturę i rodzaj planowanych taryf; 

4) stabiinosć stosowanych metod alokacji kosztów, 

5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe; 

6) rnozuwośc wyodrębniania kosztów dla ich właściwej atokac]r. 

3.1. Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Uwzględniając powyzsze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wyodręt niło 

następujące grupy taryfowe: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej 

1. Grupa W 1 - wodomierz główny 
. Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza 

otówneno 
2. Grupa W2 - wodomierz . Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza 

dodatkowv dodalkoweoo 
Grupa W3 - budynki . Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z na podstawie 

3. wodomierzy przy punktach czerpalnych wody w wrelo lokalowe 
budvnkach wielolo kefowvch (lub wodornłe rzv "lokalovvvch" l 



W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 Ustawy obejmujące: 

wodę pobraną z publicznych studni I zdrojów ulicznych. 

wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpozarowe, 

wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych 

obowiązują ceny wyrażone w złotych za m' w wysokości ustalonej jak dla wszystkich odbiorców (Grupy 
W1-W3). 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka uzna/a za celowe wyodrębnienie trzech grup 

taryfowych rózniących się względem siebie wysokością stawki opłaty abonamentową Wynika to z 

faktu, że 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 

na potrzeby odbiorców zamieszkujących budynki jednorodzinne i wielorodzinne, jak i zaopatrzenia w 
wodę budynków użyteczności publicznej (służba zdrowia, szkolnictwo itp.), czy też innych odbiorców, w 

tym prowadzących dztałalnosć przemysłową. handlową, składową, transportową lub usługową, dla 

których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów 

gospodarczych, produkcyjnych, technologicznych lub usługowo-handlowych 

Podstawą rózrucowania grup taryfowych jest wobec tego stawka opiaty abonamentowej. Wskazany 

element taryfy pozwala wyodrębnić odbiorców wody w zależności od kosztów, jakie Spółka ponosi 

w związku z utrzymaniem w gotow0Sc1 do swiadczerua usług urządzeń wodociągowych, a także 

w zależności od kosztów ponoszonych w zakresie usług odczytu wodomierzy lub urządzeń 

pomiarowych, czy też obsługi rozliczeń należności za ilość dostarczonej wody. Mając na uwadze 

powyzsze, wvodrębnienia grup taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dokonano 

w oparciu o rodzaj stosowanych i wykorzystywanych w poszczególnycł1 budynkach oraz lokalach 

wodomierzy (tj. wodorrnerz główny lub wodomierz dodatkowy) oraz częstotliwość odczytu i sposób 

rozliczeń konkretnych grup odbiorców 

3.2. Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wyodrębniła następujące grupy 

taryfowe: 

Lp. Taryfowa gn.,pa odbiorców j Charakterystyka gn.,py 1aryfowej I 
1 Grupa S 1 - wodomierz główny . Odbiorcy rozliczani w oparciu o odczyt z wodomierza 

ałówneao 
2. Grupa S2 • normy zużycia j . Odbiorcy rozliczani w oparciu o przeciętne normy zuzvcra j 

Podobnie jak w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Spółka nie uznała celowym wyodrębniania 

gn.,p taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o różnicowanie ceny za 1 m3 

odprowadzanych ścieków. Mając na uwadze dostępność danych dotyczących kosztów związanych z 

odprowadzaniem ścieków z poszczególnych rodzajów obiektów, brak jest obecnie ekonomicznych 

podstaw do różnicowania kosztów odprowadzania ścieków, a tym samym wyodrębniania taryfowych 

grup odbiorców na podstawie stawki ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków. 

W przedkładanej taryfie podstawą różnicowania grup taryfowych jest natomiast sposób prowadzenia 

rozliczeń za odprowadzane ścieki oraz długość okresu rozliczeniowego, które wpływają na wysokości 

stawki opłaty abonamentowej. Wykorzystanie powyżej wskazanych kryteriów podziału ma na celu. 

pcdobnie jak w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pokrycie kosztów stałych związanych 

ze świadczeniem usług zbiorowego odprowadzania ścieków ponoszonych przez Przedsiębiorstwo. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opiat; 

4.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa niejednolita, wieloczłonowa składająca się z: 

ceny wyrażonej w ziotych za m'' dostarczonej wody, 

stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody. 

Stawka opiaty abonamentowej wyrazana jest w złotych na odbiorcę na okres rozliczeniowy i została 

ustalona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nalezy przy tym zauważyć, że 

poszczególne stawki cen wody i opiat abonamentowych zostały ustalone w odrębnej wysokości dla 

poszczególnych okresów obowiązywania taryfy. 

W związku z powyzszym wysokość cen za 1 m3 wody oraz stawek stałych opłat abonamentowych dla 

poszczególnych 3 lat obowiązywania taryfy kształtuje się w sposób opisany w Tabeli nr 1. 



Tabela 1. WysokoSć cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres 

obowiązywania taryfy 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 

Grupa W1 - 

wodomierz 

główny 

lNyszczcgólnicnio 

Cena la dostarczoną 
wooę 

Jednostka 

1ł.'m' 

Cena jednostkowa (Oetto i brutto) 

w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania tarvf 

w okresie I ...., okresie 
od , 3 do 24 miesiąca od 25 -rc 36 miesiąca 
obowiązywania taryfy obowi-4ZYwanla tary.fr 

Netto Brutto 

3.60 3,69 

Netto 

J,72 

Brutto 

4 02 

NettZ> Brutto 

3.7..t 4,04 

Stawl-.a opiaty 
ebonameruower n;,, 
odbiorcę 

zvokres 
ro;li:..:..::eruowy 4.91 5 30 5.05 5 .;5 5.16 5,57 

Cena /d dostarczoną 

Grupa W2 · I wodę 
/l,m· 3.60 J,8::J 3,72 

wodomierz I Stawka opłaty 
dodatkowy aoonamerucwei na 

ocbiorcę 

zvosres 
roz11:zenim ... y 1,i9 1.93 1.83 

4.C2 

1.98 

'JJ~. 

1.8- 

4,04 

2,()2 

Cena la costarczona 

Grupa W3 - I wodę 
budynki Stawka cpefy 

wielolokalowe atonameruowe; na 
odbiorcę 

:1,m·· 3.130 3.89 3,72 4,02 3,7- 4 04 

zrckres 

rozuczemcwv 2.8~ 3.07 2,90 l 3. ,3 2.9- 3.71 

Do cen I stawek wskazanych w Tabeli 1 w kolumnach .,netto" doliczony zostanie podatek cd towarów 1 

usług (VAT). określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozucze-uowvm. Na 

dzień sk-aoan-a wniosku stawka tego podatku wynosi su/o i zgodnie z tym obliczone zostały wartości 

podane w kolumnach „brutto" 

4.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa skladająca się 

z ceny wyrażonej w złotych za m:.<. odprowadzonych ścieków, opłaty abonamentowej oraz opłaty za 

□rzekroczenie dopuszczalnych wartości wskażruków zanieczyszczeń w sciekacn wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych Przeds.ębiorstwa. Stawka opiaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na 

odbiorcę na okres rozriczeniowy I została ustalona zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami 

prawa. Nalezy przy tym zauważyć, że poszczególne stawki cen za odprowadzane ścieki i opiat 

abonamentowych zostały ustalone w odrębnej V-JYSOkoSc! dla poszczególnyct, okresów obcwiązywania 

taryfy 

W związku z powyzszym wysokość cen za 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz stawek stałych opłat 

abonamentowych dla poszczególnych 3 lat obowiązywania taryfy kształtuje się w sposób opisany 

w Tabeli nr 2. 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki oraz stawek opłat abonamentowych na 36 

miesięczny okres obowiązywania taryfy 

Cena jednostkowa {netto i brutto) 
w okresie w okresie w okresie 
od 1 do 12 od 13 do 24 od 25 do 36 

Taryfowa grupa I Wyszczególnienie I Jednostka \ 
miesiąca miesiąca miesiąca 

odbiorców obowiązywa nia obowiązywania obowiązywania 
"'f.y_ - ~.tt:r~rutto - „t 

Netto Brutto Netto ::-- 

Cena z~ odprowadzane zl/m 

serek. 
7,56 I 8.10 7 56 8,16 7.59 l:l.::u 

Grupa S1 - 
Stawka opiaty ztrokres 

wodomicrz główny 
aooncmcmowei na rozuczcnrowv I I I I 6.49 7 01 6.46 5.98 6,50 I 7,112 

odbiorcę 

Cena za oocroweczanc ::lim' 

soekl 
7 56 I 8.16 I 7 56 s.ie 7,59 I 8, ,o 

Grupa S2 - normy 
Stawka opłaty zllokres 

zużycia 
rczuczeniowy I I aconamentowei na 7.54 8.14 7.53 I 8.13 7.60 I B.:?1 

odbiorcę 

Do cen I stawek wskazanych w Tabeli 2 w kolumnach .netto" doliczony zostanie podatek od towarów 

usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Ne 
dz-eń składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% zgodnie z tym obliczone zostały wartosc 

podane w kolumnach .brutto" 

Dodatkowo oprócz wskazanych wyżej cen i stawek opłat w obszarze usług zbiorowego odprowadzania 

ścieków Przedsiębiorstwo zdecydowało się wprowadzić dodatkową opłatę za przekroczenie 

dopuszczalnych wartości wskażników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urzączen 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest zachowanie jednolitej opiaty za 1 rn3 

odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców usług - w tym tych prowadzących dztałetrość 

gospodarczą Dzięki zastosowaniu omawianych opłat w przypadku stwierdzonych przekroczeń możliwe 

jest zaś indywidualne zidentyfikowanie podmiotu, który dopuścił się tego rodzaju działania I nałoz.snte 

na ten podmiot opłat w podwyższonej wysokości, co prowadzi do realizacji jednej z podstawowych 

zasad zarówno polskiego jak i europejskieqo prawa ochrony środowiska, tj. zasady .zanieczyszczający 

płaci", a także eliminuje ryzyko nakładania nieuzasadnionych opiat na pozostałych odbiorców us.łuq, 

przyczyniając się jednocześnie do wyeliminowania subsydiowania skrośnego. 

Opłatę dodatkową za przekroczenie dopuszczalnych wartości w dostarczanych ściekach oblicza sic wg 

wzoru 

O~ (Srz"Q/1000-Sdop'Q/1000)x Cl 

Objaśnienia symboli: 

O - oplata (zł) 



Sr, -rzeczywiste stęzenie wskażnika zarueczyszczen o creślone w kontrolowanych sciekach (mg/I) 

Sdop - doouszczalne stęzerne wskażnika zanieczyszczeń określone w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pleszewa ( mg/I) 

O - ilość ścieków wprowadzonycn do kanalizacji w okresie czasu, za który nalicza się opłatę ( m3) 

Cl- cena Jednostkowa za przekroczenie 1 kg ładunku w odprowadzanych ściekach przemysłowych do 

kanalizacji 

Opłata dodatkowa będzie naliczana przez Przedsiębiorstwo w oparciu o kontrolę jakości ścieków 

wprowadzanych co jego urządzeń kanalizacyjnych prowadzoną na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy i 

przepisów Rozporządzenia Ministra Budowniclwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1757) zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt 5 wniosku tary1owego. 

W orzypadku stwierdzenia w odprowadzanych ściekach przekroczenia parametrów Jakościowych 

podanych w Tabeli nr 3 poniżej odbiorca usług będzie ponosić opiaty dodatkowe na rzecz 

Przedsiębiorstwa wg. stawek opiat określonych w Tabeli nr 4, które odpowiadają stawkom zawartym w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r poz. poz.2501) w sprawie 

ustalenia opiat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

Tabela nr 3 Dopuszczalne wartości parametryczne wskaźników zanieczyszczeri dla Scieków 
wprowadzanych do urządzeri Przedsiębiorstwa 

Nazwa wskażruka zarueczyszczeń Jednostka Dopuszczalna wartość 
Arsen mg/I 0,5 
Azot amonowy mg/I 100 
Azot ogólny mg/I 170 
BZTs mg/I 700 
Chlorki mg/I 

-- 
1000 - - - mg/I 0,20 Chrom 

CHZT mg/I 1000 
Cynk mg/I 5 
Substancje ekstrahujące eterem mg/I 100 
naftowym 
Fenolelotne mg/I 15 
Fosfor ogólny mg/I 10 
Kadm mg/I I 0,4 
Miedż mg/I ---1 1 - Nikiel mg/I 1 

0
Olów - 

mg/I 1 
Rtęć: mg/I 0,1 
Siarczany mg/I 500 
Siarczki mg/I 1 
Zawiesina ogólna mgli 330 
Żelazo ogólne mg/I 10 
Temperatura ·c Max 35 
Odczyn pH 

- 6,5 -9,0 - 

Tabela nr 4 stawki opłat za przekroczenie parametrów dopuszczalnych w ściekach 
przemysłowych 

Nazwa wskażnika Jednostka Stawka opiaty netto za 1 kg Stawka opiaty brutto 
zanieczyszczer'l substancji, w tym za 1 kg substancji, w 

substancji wyrazonych jako tym substancji 
wskaźnik wyrażonych jako 

wskażnik 
mg/I 863,43 zł 

- - - 

Arsen 932,50 zł 
Azot amonowy mg/I 26,31 zt 28,41 Zł 

Azot ogólny I mg/I 26,31 zł 28,41 zł 
BZTs mg/I 26,31 zt 28.41 zł 
Chlorki mg/I 4,87 zł 5,26zł 
Chrom mg/I 691,02 zł 

--- - 
746,30 zł 

CHZT mg/I 15,81 zł 17,07 zł 
Cynk mg/I I 691,02 zł 746,30 zł 
Substancje ekstrahujące mg/I 460,65 zł 
eterem naftowym 497,50 zł 
Fenole lotne mg/I 460,65 zł 497,50 zł 
Fosfor ogólny mg/I 26,31 zł 28,41 zł 
Kadm mg/I 1151,66 zł 1 243.79 zł 
Miedż mg/I 863,43 zł 932,50 zł 
Nikiel mg/I 863,43 zł 932,50 zł 
6iów -- -- - mg/I 863,43 zł 932,50 zł 
Rtęć mg/I I 115i,66 zł - 1 243,79 zł 

Siarczany mg/I 15.81 zł 17,07 Zł 
Siarczki mg/I 863,43 zł 932,50 zł 
Zawiesina ogólna mg/I 4,87 zł 5,26 zł 
Zelazo ogólne mg/I 15,81 zł 17,07 zł 

- 
Temperatura ·c Przekroczenie 

dopuszczalnej wielkoscl o 
mniej niż 5 • C wynosi 0,66 

zł za każdy stopień 
przekroczenia 

Przekroczenie 
dopuszczalnej 

wielkości o mniej ruz 
5 • C wynosi 0,71 zł 
za każdy stopień 

przekroczenia 
Temperatura 'C Przekroczenie 

dopuszczalnej wietkości o 5 
• C , więcej wynosi 1,32 zł 

za każdy stopień 
przekroczenia 

Przekroczenie 
dopuszczalnej 

wielkości o 5 ° C 1 

więcej wynosi 1,43 zł 
za każdy stopień 

przekroczenia 
Sztuczne 
promieniotwórcze 

substancje Jednostkowa stawka 
opiaty podwyzszonej za 

przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu 

sztucznych substancji 
promieniotwórczych w 
ściekach za jeden m' 

wynos, 12,76 zł. 

Jednostkowa stawka 
opiaty podwyższonej 

za przekroczenie 
dopuszczalnego 

poziomu sztucznych 
substancji 

ł promieniotwórczych 

l w $ciekach. za jeden 
m'wynosi_13,78~ 



Opłatę dodat kową rozliczana jest przez Przedsiębiorstwo w cyklu miesięcznym. Odbiorca us·ug uiszcza 

opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych, powiększone o nalezny podatek VAT, którego stawka na dzień składaria wniosku 

wynosi s:% i w oparciu o tę stawkę wyliczone zostały wartości podane w kolumnie zawierającej stawki 

brutto. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i u-ządzenla 
pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są 

zgodnie z przepisami Ustawy. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczria 2002 r. 

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70) oraz P.egulaminu 

dostarczania wocy i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwalą nr X/1I/124/2019 Rady vliejskie] w 

Pleszewie z dnia 24 pażdziernika 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 9288). 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków są prowadzone przez Spółkę z 

odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki określone w taryfach obowiązujących na tererie Miasta i 

Gminy Pleszew zgodnie z przepisami Ustawy I wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 
ilość dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków O zmianie obowiązujących taryf Spółka 

informuje odbiorców usług w sposób i terminie przewidzianymi odpowiednimi przepisami prawa. 

Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie odczytów wskazań wodorruerza 

glownego, a w przypadku budynków wielolokalowych na podstawie wskazań wodomierzy mierzących 

zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazali 
wodomierza głównego. 

W przypadku braku wodomierza Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się w oparciu o 

przeciętne normy zużycia wody określone w odpowiednich przepisach prawa. 

W przypadku nieprawidłowego cziałania wodomierza ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala 

się na podstawie średniego zuzycia wody w okresie 3 nuesięcv przed stwierdzeniem ruecrawidłowego 

działania wodomierza. 

W przypadku. kiedy niemozliwe jest ustalenie ilość wody dostarczonej do odbiorcy w sposób określony 

powyżej. ustala s.ę ją na podstawie średniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub 

iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym , liczby miesięcy nieprawlołoweqo 

działania wodomierza. 

Ilość ścieków odprowadzonych od odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazar urządzenia 

pomiarowego. W razie braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków odprowadzonych od odbiorcy 

usług ustala się na podstawie Umowy jako równą ilość wody pobranej przez odbiorcę usług od 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz z ujęć własnych lub określonej w Umowie. 

W przypadku, kiedy Spółka świadczy na rzecz odbiorcy usług wyłącznie usługę odprowadzania ścieków 

oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków odprowadzonych od odbiorcy usłu~ ustala się w 

oparciu o przeciętne normy zużycia wody okrestone w odpowiednich przepisach prawa. a w przypadku 

braku odniesienia w tych normach - jako równą ilość ścieków określonej w Umowie. 

Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniach ilości ścieków odprowadzonyct od 

odbiorcy usług, wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podst, wie 

wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorcę usług określone są w Umowie Odbiorca usług ma prawo 

zgłaszania reklarnacj na zasadach i w trybie określonym w Rozdziale 9 niniejszego regulaminu. 

Szczegółowe zasady rozliczeń określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ście ców 

obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Umowa z odbiorcą. 

W zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo stosuje równiez opłatę za 

przekroczenie dopuszczalnych wartości wskażników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, którą stosuje się zgodnie z następującymi warunkami: 

Po wykazaniu przekroczeń podczas pierwszego badania jakości ścieków, podmiot, który dopuścił się 

wprowadzenia ścieków przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 

olrzymuje od Przedsiębiorstwa wezwanie do poprawy jakości odprowadzanych ścieków. Podmiot len 

ma obowiązek zmiany technologii odprowadzanych ścieków w tak, sposób, by parametry odpowiac ,ły 

wymaganiom wskazanym w pkt 4.2 wniosku taryfowego. Niedostosowanie się do wezwania powoduje 

naliczenie opłaty od dnia stwierdzenia przekroczenia, tj. od dnia poboru próby do dnia potwierdze 1ia 

kolejnymi wynikami badań, ze odprowadzane ścieki nie przekraczają juz dopuszczalnych parametrów. 

Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków określonych powyżej stanowią wyniki pomiaru 

dokonane zgodnie z§ 9 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14.lipca 2006 r„ tJ. uśrednione wyniki 

pomiaru składu ścieków uzyskane z prób zlewnych pobranych w ciągu doby, co najwyżej w odstępach 

dwugodzinnych przy pomocy urządzenia mechanicznego lub ręcznie. W przypadku pomiaru odczyru l 

temperatury wyniki określa się w oparciu o próbki Jednorazowe (w przypadku automatycznego pomiaru 

przyjmuje się maksymalne odchylenie od wartości wymaganych). 

Ilość ścieków odprowadzanych w czasie trwania przekroczenia określana będzie proporcjonalnie do 

czasu trwania przekroczenia i miesięcznej ilości Scieków. Za czas trwania przekroczenia uznaje się czas 

od stwierdzenia przekroczeń do dnia zgłoszenia poprawy jakości ścieków przez odbiorcę usłJg, 

potwierdzonego kolejnymi wynikami badań, wskazującymi że odprowadzane ścieki nie przekraczają już 

dopuszczalnych parametrów. 

Zgłoszenie poprawy Jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi zawierać opis 

podjętych działań porządkujących gospodarkę ściekową w zakładzie oraz analizy jakości sciel.ów 

odprowadzanych z zakładu do kanalizacji miejskiej w zakresie identycznym jak w ostatniej kontroli, 

wykonane na próbach pobranych i zbadanych przez laboratorium posiadające certyfikat wdrozon ~go 

systemu Jakości lub certyfikat akredytacji 

W przypadku niepoojęcia działań porządkujących gospodarkę ściekową i dalszego przekraczarua 

dopuszczalnych parametrów jakościowych ścieków wprowadzanych do kanalizacji rniejs kiej 

Przedsiębiorstwo na podstawie art. 8 może rozwiązać umowę na odprowadzanie ścieków. 



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone są za pomocą urządzeń 

wodociągowych będących w eksploatacji Spółki. Co istotne woda dostarczana dla wszystkich odbiorców 

poddawana jest tym samym procesom. W rezultacie zakres świadczonych usług w zakresie 

dostarczania wody Jest tozsamy dla oobiorców z poszczególnych grup taryfowych, a rruanowicie 

obejmuje dostarczanie wody w celu wykorzystania JeJ w: 

gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. 

obiektach użyteczności pubhcznej (np. urzędy, szkoły. placówki służby zdrowia), 

zakładach prowadzących działalność gospodarczą, 

innych n1z wyze] wymienione obiektach. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka ponosi <oszty utrzymania urządzeń w gotowości. 

koszty odczytu oraz rozliczania, które uzasadniają przyjęcie odmiennych stawek opłaty abonamentowej 

dla poszczególnych gnup taryfowych. Co istotne, koszty re ponosi się niezalezrue od tego czy 

poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, w związku z czym ich 

ponoszenie nie jest uzależnione od poboru wody w danym okresie rozliczeniowym 

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, podobnie Jak w przypadku zbiorowego 

dostarczania wody. charakteryzuje jednolity zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup 

odbiorców. Wskazany zakres usług obejmuje odprowadzanie ścieków z: 

gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych Jedno- 1 wrelorodzrnnycn, 

obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy. szkoły placówki słuzby zdrowia itp ). 

zakładów prowadzących działalność gospodarczą. 

innych obiektów niz wyzej wyrnieruone. 

Mając na uwadze dostępność danych dotyczących kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków 

z poszczególnego rodzaju obieklów, brak jest w tej chwili ekonomicznych podstsw do różnicowania 

kosztów odprowadzania ścieków, a tym samym róznicowania jednostkowej ceny za 1 m3 

odprowadzanych ścieków. 

Podstawą rózrucowania grup taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, podobnie Jak 

w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest stawka opiaty abonamentowej. Tak samo jak 

w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę, PK w Pleszewie ponosi bowiem koszty utrzymania 

urządzeń kanalizacyjnych w gotowośc1. koszty odczytu oraz rozliczania, które uzasadniają 
wprowadzenie zróżnicowanych stawek opłaty abonamentowej. 

Dodatkowo dążąc do indywidualizacji odpowiedzialności za jakoś ścieków wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa oraz realizacji zasady .zarueczyszczający płaci' PK w Pleszewie 

zdecydowało się na wprowadzenie opłat za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Dzięki 

zastosowaniu omawianych opiat w przypadku stwierdzonych przekroczeń mozliwe jest bowiem 

indywidualne zidentyfikowanie podmiotu, który dopuścił się tego rodzaju działania I nałożenie na len 

podmiot opłat w poowyzszonej wysokości W przypadku ścieków zawierających zwiększony ładunek 
zanieczyszczen Przedsiębiorstwo ponosi bowiem zwiększone koszty ich oczyszczania. a także naraża to 
Przedsiębiorstwo na obciązenie go opłatami podwyzszonyrnl za przekroczenie warunków wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi. Koszt i zakres usług świadczonych dla podmiotów, wprowadzających ścieki 

o ponadnormatywnym ładunku zarueczyszczen jest zatem zdecydowanie większy. Starając się zatem 

zapewnić pokrywanie ww. kosztów zgodnte ze źródłem ich powstania dążąc tym samym do 

wyeliminowania subsydiowania skrośnego oraz me chcąc jednocześnie narażać pozostałych odbiorców 

usług na wzrost ponoszonych opłat Przedsiębiorstwo zdecydowało się wprowadzić omawiane opiaty. 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone w taryfie ceny I stawki opłat umożliwiają Spółce realizację dostaw wody w wymaganej ilości. 

jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 

Woda, w którą są zaopatrywani odbiorcy usług, spełnia normy krajowe, określone w stosownych aktach 

wykonawczych. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno 

Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez PK w Pleszewie. 

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania i.rządzen 

wodociagowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

Spółka mformuje odblorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub 

odprowadzaniu ścieków w sposób zwyczaJowo przyjęty. w szczególności na swojej stronie internetowej 
lub w mediach lokalnych najpóźnie] na 3 dni przed ich planowanym terminem. 

W przypadku wystąpienia rueptanowanycn przerw lub ograniczeń w dostawie wody lub odprowadzaniu 

scieków Spółka niezwłocznie informuje odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o tym fakcie 

oraz planowanym terminie usunięcia przerw lub ograniczeń, o ile ich przewidywany czas trwania 

przekracza 6 godzin. W przypadku budynków włelolokatowycb Spółka mozc o nieplanowanych 

przerwach lub ograniczeniach w oostawie wody lub odprowadzaniu ścieków Spółka poinformować 

wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości. o ile planowany czas trwania przerw lub ograniczeń 

nie przekracza 12 godzin. 

W przypadku wystąpienia przerw lub ograniczeń w świadczeniu usług Spółka niezwłocznie podejmuje 

niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i zapewnienia ich odpowiednich 

parametrów, w szczególności informuje o fakcie wystąpienia przerw lub ograniczeń odpowiednie służby. 

W razie planowane] lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Spółka 

zapewnia zastępczy punkt poboru wody I informuje o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację 

zastępczego punktu poboru wody. 




