
UCHWAŁA NR XXX/385/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2016r. poz. 446 ze zm.) w zw. z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r.  poz. 139 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się ustalone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta
Kalisza.

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do uchwały.

§ 2.

Taryfy obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                  /.../
        Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXX/385/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta Kalisza.

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.o.  w  Kaliszu  dnia  21.10.2016  r.
przedłożyło  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza na okres od
dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w
dniu 15.11.2016 r. złożyło autokorektę wniosku o zatwierdzenie taryf  za zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Taryfy opracowywane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r.  poz. 139 ze zm),
zwanej  dalej Ustawą  oraz 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. z 2006 r Nr 127, poz.
886),  zwanego dalej  Rozporządzeniem. Ceny i  stawki  opłat  zawarte w taryfach  określa  się  na
podstawie  niezbędnych  przychodów  dla  prowadzenia  działalności  w  zakresie  zbiorowego
zaopatrzenia  w  wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków.  Stosownie  do  przepisów  Ustawy
taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.  Jeżeli rada gminy nie podejmie
uchwały  o zatwierdzeniu  taryf,  w  terminie  45  dni  od dnia  złożenia  wniosku  o  ich
zatwierdzenie, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie
z przepisami, taryfy zweryfikowane przez Prezydenta Miasta, wchodzą w życie po upływie 70
dni od dnia złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.
Do obowiązków Prezydenta należy sprawdzenie, czy taryfy i załączony do wniosku taryfowego
wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych,  będących
w posiadaniu  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego,  zostały  opracowane  zgodnie
z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia. Prezydent weryfikuje, ustalane na podstawie ewidencji
księgowej  koszty  związane  ze  świadczeniem  usług,  poniesione  w  poprzednim  roku
obrachunkowym,  pod  względem  celowości  ich  ponoszenia.  Uwzględnia  przy  tym  planowane
zmiany tych  kosztów w okresie obowiązywania  taryf.  Ponadto Prezydent  sprawdza,  czy plany
o których wcześniej wspomniano, są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego i ustaleniami zezwolenia.

Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Przedsiębiorstwo wniosku stwierdzam, iż spełnia
on wymogi formalne określone w Ustawie oraz Rozporządzeniu i zawiera wszelkie niezbędne
dane jakie Przedsiębiorstwo winno uzasadniając proponowane taryfy przedstawić.
Załączony  do  wniosku  „Wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
i urządzeń  kanalizacyjnych  na  lata  2017-2019”  został  opracowany  przez  Przedsiębiorstwo
Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Kaliszu  zgodnie  z  przepisami  ustawy.  Został  on
zatwierdzony przez Radę Miejską Kalisza uchwałą Nr XXVIII/332/2016 z dnia 29 września
2016 r.  Plan  jest  zgodny  z  kierunkami  rozwoju  gminy  określonymi  w studium uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  oraz  z  miejscowymi  planami
zagospodarowania przestrzennego.



Przedstawione we wniosku ceny za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki nie uległy zmianie
w stosunku do cen zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo w roku poprzednim. Przewidziana
w nowej taryfie cena netto dostarczania wody dla wszystkich grup  taryfowych nie uległa zmianie
od  cen  w taryfie  aktualnie  obowiązującej.  Również  cena  netto  odprowadzania  ścieków  dla
wszystkich  grup  taryfowych  

nie uległa zmianie. Proponowana cena łączna, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla
najliczniejszej grupy odbiorców wynosi 9,32 zł/m3 netto jest utrzymana na takim samym poziomie
jaki obowiązuje w aktualnej taryfie. Ponadto nie ulegają  zmianie stawki opłat abonamentowych.

Planowane  w  roku  obowiązywania  taryf  jednostkowe  niezbędne  przychody  związane
z działalnością  w zakresie  zaopatrzenia  w  wodę  wyniosą  3,02  zł/m3. Jednostkowe  niezbędne
przychody związane z działalnością w zakresie odprowadzania ścieków wyniosą 6,68 zł/m3. Suma
jednostkowych  niezbędnych  przychodów  związanych  z  działalnością  w  zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków wyniesie 9,70 zł/m3.. 

Po analizie danych o poniesionych i  planowanych kosztach eksploatacji  i  utrzymania należy
zauważyć,  że  planowany  poziom  podwyżek  kosztów  eksploatacji  i  utrzymania  usług
związanych  z  zaopatrzeniem  w  wodę  i  odprowadzaniem  ścieków  nie  przekracza  limitów
określonych w Rozporządzeniu. 
Niezbędne przychody w roku obowiązywania taryf, rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za
utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych wyniosą 402.555 zł, tj. około 2,80 % kosztów
eksploatacji  i  utrzymania  związanych  z  zaopatrzeniem w wodę.  Niezbędne przychody  w roku
obowiązywania  taryf,  rozliczanych  stawką  opłaty  abonamentowej  za  utrzymanie  w  gotowości
urządzeń związanych z odprowadzaniem ścieków wynoszą 563.432 zł tj. około 1,97 % kosztów
eksploatacji i utrzymania związanych z odprowadzaniem ścieków. Suma niezbędnych przychodów
rozliczanych  stawką  opłaty  abonamentowej  1.743.886zł,  co  stanowi  4,05% planowanych
niezbędnych przychodów.
Zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia,  przychody  pozyskane  z  tytułu  naliczenia  opłaty
abonamentowej pobieranej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
nie  powinny  przekroczyć  15%  całości  tych  kosztów,  podzielonych  zgodnie  z  przyjętym
współczynnikiem  alokacji  na  poszczególne  grupy  odbiorców.  Planowany  poziom niezbędnych
przychodów jednostkowych pozyskiwanych z tych opłat wynosi 0,08zł/m3 za dostarczanie wody i
0,13 zł/m3 za odprowadzenie ścieków. Wartość  stawek opłaty abonamentowej  za gotowość  do
świadczenia usług nie przekracza limitu planowanych przychodów z tytułu pobierania tej opłaty.
Przedłożony przez Przedsiębiorstwo wniosek zawiera dane, w tym udokumentowane kalkulacje
cen i  stawek,  jakie Przedsiębiorstwo winno przedkładać  wnioskując o zatwierdzenie taryf  oraz
wymagane załączniki, a w szczególności aktualny wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych.
W związku z powyższym przedkładam do zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza według propozycji
Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.,  uznając  tym  samym  poprawność
i zasadność dokonanych przez Spółkę wyliczeń.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
           /.../

             Barbara Gmerek
 Wiceprezydent Miasta Kalisza
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 Załącznik do 
uchwały Nr XXX/385/2016 

Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 24 listopada 2016 r.  

 
 
 
 
 
 

    
                    

I.TARYFY   

  

    ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ  

  

    I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

na okres  od dnia 01 stycznia 2017 roku do 
dnia 31 grudnia 2017 roku  
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I. Informacje ogólne  

  
  
PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu przedstawia taryfy, które zawierają zestawienie cen i stawek opłat                       
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki                     
ich stosowania na terenie miasta Kalisza na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2017 roku do dnia 
31.12.2017r.  
  
Podstawa prawna opracowania taryf:  

- ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139), zwana dalej ustawą,  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.08.2016r zmieniające 
rozporządzenie z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz.U. 2016  poz. 1301), zwane dalej rozporządzeniem,  

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964 z późn.zm),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody ( Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70),  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2015r. poz. 1989).  

  
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.  
w Kaliszu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
  
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.  
  

II. Rodzaje prowadzonej działalności  

  
PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza na podstawie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków wydanego Decyzją nr WIMK 7033/17/02 z dnia 27 sierpnia 2002 roku przez Zarząd Miasta 
Kalisza oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Kalisza przyjęty uchwałą nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku 
i zmieniony uchwałą nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku.  
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi:  

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody 
odbiorcom usług, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych będących w jej 
posiadaniu oraz   

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.  

III. Rodzaj i  struktura taryf  

  
Taryfa została przygotowana w sposób zapewniający:  
- uzyskanie niezbędnych przychodów,  
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,  
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,  
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania 

ścieków,  
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- łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen 
ich dotyczących.   

  
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo przedkłada taryfę dwuczłonową  
obejmującą:  
  

1. cenę za 1m3 dostarczanej wody,  
2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,  
3. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług.  

  
Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych 
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.  
  
W zakresie zbiorowego odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo przedkłada również taryfę 
dwuczłonową obejmującą:  
1. cenę za 1m3 odprowadzanych ścieków,   
2. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc,   
3. stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych;  
4. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług.  

  
Taryfa jest niejednolita ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych 
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.   
 

IV. Taryfowe grupy odbiorców  
Zgodnie z rozporządzeniem Spółka dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, 
uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności:  

- wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 
odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,  

- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,  
- strukturę planowanych taryf,  
- spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu 

z kosztami ich wdrożenia,  
- stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,  
- wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.  

  
 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług:   
  

taryfowa grupa odbiorców   charakterystyka taryfowej grupy odbiorców   

1.  

Odbiorcy indywidualni i 
zbiorowi: woda na cele 
gospodarstw 
domowych i instytucji, 
woda na cele ppoż. 
zgodnie z art. 22 
ustawy.  

Do grupy przyporządkowuje się wszystkich Odbiorców pobierających 
wodę na cele socjalno-bytowe  wykorzystywaną:  
1. w gospodarstwach domowych: do spożycia, do podlewania 
przydomowych terenów zielonych, remontowania lub rozbudowy 
domów oraz do innych celów służących zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, tj.:  

� właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych  
� właścicieli  bądź  zarządców  domów  mieszkalnych 

wielolokalowych  
� właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych  
� spółdzielnie mieszkaniowe   
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  2. przez instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, porządku publicznego, organizacje społeczne 
i polityczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jadłodajnie, bary, 
stołówki, placówki oświatowe i wychowawcze, kultury fizycznej i sportu, 
straże pożarne itp. jednostki .,  
3. przez odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych do 
celów  przeciwpożarowych. W tym zakresie Odbiorcy świadczonych 
usług rozliczani są na podstawie art.22 Ustawy i odrębnych umów. Za 
utrzymanie w gotowości urządzeń ppoż. pobierana jest opłata 
abonamentowa  

2.  Przemysł   
odbiorcy prowadzący działalność przemysłową lub handlową zużywający 
wodę do produkcji przemysłowej (z wyłączeniem zakładów przemysłu 
spożywczego i farmaceutycznego).   

3.  
Przemysł spożywczy      
i farmaceutyczny  

odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której 
woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami 
żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania np.: 
mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady 
przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, 
producenci leków i inne.  

  
  
  
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:  
  

taryfowa grupa odbiorców  charakterystyka taryfowej grupy odbiorców  

1.  
Odbiorcy indywidualni 
oraz zbiorowi   

1. dostawcy ścieków z gospodarstw domowych: właściciele oraz 
zarządcy budynków jedno i wielorodzinnych, lokali mieszkaniowych 
i podobnych oraz osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości,   
2. dostawcy ścieków socjalno-bytowych.   

2.  Przemysł  dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych.  

 
V.Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat  

  
Taryfa składa się z następujących cen i stawek opłat:  
  
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:  

- cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,   
- stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę wody – należności wynikające 

z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę 
w okresie rozliczeniowym,   

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa,  

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń ppoż.  
  
 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  :  

- cena - wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,   
- stawka miesięczna opłaty abonamentowej na odbiorcę odprowadzającego ścieki  – należności 

wynikające z jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług 
odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym,  
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- stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych,  

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa.  
  

   
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  
  
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę  
  

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
wyszczególnienie  jednostka  cena netto  podatek VAT*  cena brutto**  

1.  

Odbiorcy indywidualni            i 
zbiorowi , woda na cele 
gospodarstw domowych         
i instytucji oraz na cele ppoż.  

zł/m3  2,77  0,22  2,99  

2.  Przemysł    zł/m3  2,82  0,23  3,05  

3.  
Przemysł spożywczy i 
farmaceutyczny  

zł/m3  2,80  0,22  3,02  

  
   
  
Tabela 2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za dostawę wody na odbiorcę    
  

taryfowa 
grupa 

odbiorców  
wyszczególnienie  jednostka  cena netto  podatek VAT*  

cena 
brutto**  

1.  
w rozliczeniach w oparciu        
o wskazania wodomierza 
głównego  

zł/m-c  8,35  0,67  9,02  

2.  

w rozliczeniach w oparciu       
o wskazania wodomierza 
mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej  

zł/m-c  5,23  0,42  5,65  

3.  
w rozliczeniach z osobą 
korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym  

zł/m-c  5,23  0,42  5,65  

4.  

w rozliczeniach na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody  

zł/m-c  5,84  0,47  6,31  

5.  
w rozliczeniach za utrzymanie 
w gotowości urządzeń ppoż.   

zł/  
hydrant/mc 

31,00  2,48  33,48  

  
   
Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę skalkulowana została na podstawie 
kosztów:   

- odczytu wodomierza                                                 - pełen koszt jednostkowy 2,51 zł  
- rozliczenia należności za wodę                                   - pełen koszt jednostkowy 2,72 zł  
- utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych       - pełen koszt jednostkowy 3,12 zł  
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Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków   
  

taryfowa 
grupa 

odbiorców 
wyszczególnienie  jednostka  cena netto  podatek VAT*  cena brutto**  

1.   
Odbiorcy indywidualni            
i zbiorowi  

zł/m3  6,55  0,52  7,07  

2.  Przemysł  zł/m3  6,55  0,52  7,07  

   
  
Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków                     

na odbiorcę    
  

taryfow 
a grupa  
odbiorc 

ów  

wyszczególnienie  jednostka  cena netto  podatek VAT*  cena brutto**  

1.   

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków 
ustaloną na podstawie zużycia 
wody zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego   

zł/m-c  5,30  0,42  5,72  

2.  

w rozliczeniach za ilość 
doprowadzanych ścieków 
ustaloną na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zużycia  

zł/m-c  8,02  0,64  8,66  

3.  

w rozliczeniach za ilość 
odprowadzanych ścieków 
ustaloną zgodnie ze wskazaniami 
urządzenia pomiarowego           
lub wodomierza na ujęciu 
własnym  

zł/m-c  10,53  0,84  11,37  

  
  
Wysokość miesięcznej stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę skalkulowana została na podstawie 
kosztów:   

- odczytu wodomierza głównego lub urządzeń pomiar.  -  pełen koszt jednostkowy  2,51 zł  
- rozliczenia należności za ścieki                                  -  pełen koszt jednostkowy  2,72 zł  
- utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych      -  pełen koszt jednostkowy  5,30 zł  

    
Tabela 5. Stawki opłat za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia                      
ścieków  przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.  
    

Lp.  wyszczególnienie  jednostka  cena netto  podatek VAT*  cena brutto**  

1.  

za każde kolejne 10% powyżej 
dopuszczalnego wskaźnika  
zanieczyszczeń  
za każdy wskaźnik  

zł/m³  0,10  0,01  0,11  

2.  
za przekroczenie o 1 stopień pH 
dopuszczalnego zakresu,   

zł/m³  4,00  0,32  4,32  
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 za każdy stopień pH    
      

    

  
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacji sanitarnej odnoszą się do przekroczeń parametrów dopuszczalnych wskaźników 
zanieczyszczeń określonych w załączniku do wiążącej strony umowy i zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 964 z późn. zm.).  

   
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 
do kanalizacji miejskiej wynoszą w mg/dm3:   
  
  
1. CHZTCr            1000,0   
2. BZT                  400,0  
3. Zawiesina ogólna            350,0  
4. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym    100,0  
5. Zawiesina łatwo opadająca               10,0  
6. Metale ciężkie:                

a) ołów                       0,5       
b) rtęć                0,06         
c) kadm                 0,4           
d) cynk                2,0           
e) arsen                0,1           
f) chrom+6                            0,1                     
g) chrom ogólny              0,5       
h) nikiel                0,5          
i) wanad                2,0                 
j) miedź                0,5  

  
  
7. substancje szczególnie niebezpieczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z 18.11.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1800) w tym:  
   
k) cyjanki ogólne                               5,0  
l) fenole lotne                                             0,1  
m) substancje ropopochodne                             15,0  
    
8. pH                                     6,5 - 9,5    
9. temperatura                                         35oC  
10. fosfor ogólny                     9,0  
11 azot ogólny              80,0  
12. azot NH4             60,0  
13. siarczany            500,0  
14. chlorki                              1000,0  
15. substancje pow. czynne                   15,0                      
16. pozostałe wskaźniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 14.07.2006r. 

(Dz. U. Nr 136 poz. 964 z późn.zm.)  
  

  
Opłatę dodatkową oblicza się za każde kolejne 10% przekroczenia powyżej dopuszczalnego 

wskaźnika zanieczyszczeń za każdy m3 odprowadzanych ścieków.  W ten sposób nalicza się opłatę 
za każdy badany wskaźnik (z wyjątkiem pH) określony w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 
14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 964 
z późn.zm.) oraz w załączniku do umowy.  
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Wysokość opłaty dodatkowej za niewłaściwą jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji 
miejskiej oblicza się wg wzoru:  

  

* x Q x S x T  
  
Objaśnienia symboli:  
  
* - wynik w nawiasie zaokrągla się do pełnych dziesiątek %  
Opd – opłata dodatkowa za niewłaściwą jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji 
miejskiej ( w zł)   
Łrz – ładunek rzeczywisty w mg/dm3  
Łd – ładunek dopuszczalny w mg/dm3  
Q – ilość odprowadzanych ścieków w m3/d  
S – stawka opłaty  
T – czas trwania przekroczenia w dobach  
  
Za przekroczenie pH – opłatę nalicza się za każdy 1° przekroczenia dopuszczalnego zakresu 
pH, za każdy m3 odprowadzanych ścieków.   
Opłatę dodatkową rozlicza się w cyklu miesięcznym.   

  
  
  

Zasady naliczania opłat dodatkowych  
  

1. PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu kontrolę jakości ścieków zrzucanych do kanalizacji miejskiej 
prowadzi w oparciu o art. 9 ust.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139) i Rozporządzenie Ministra Budownictwa 
z 14.07.2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych                
(Dz. U. Nr 136 poz. 964 z późn. zm.).  

2. W przypadku stwierdzenia w odprowadzanych ściekach przekroczenia parametrów podanych 
w załączniku, usługobiorca ponosił będzie opłaty dodatkowe wg. stawek opłat określonych 
w obowiązującej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Opłaty te naliczane będą od dnia stwierdzenia przekroczenia, tj. od dnia poboru 
próby do dnia potwierdzenia uporządkowania gospodarki ściekowej – wykazanie poprawy.  

3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków określonych powyżej stanowią wyniki pomiaru 
dokonane zgodnie z § 9 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14.07.2006r. 
(Dz.U. Nr 136 poz. 964 z późn. zm.) 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 odczynu i temperatury wyniki określa się w oparciu o próbki  
      jednorazowe (w przypadku automatycznego pomiaru przyjmuje się maksymalne odchylenie 
      od  wartości wymaganych).  
4. Ilość ścieków odprowadzanych w czasie trwania przekroczenia określana będzie 

proporcjonalnie do czasu trwania przekroczenia i miesięcznej ilości ścieków. Za czas trwania 
przekroczenia uznaje się czas od stwierdzenia przekroczeń do zgłoszenia poprawy.  

5. Zgłoszenie poprawy jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi zawierać 
opis podjętych działań porządkujących gospodarkę ściekową w zakładzie oraz analizy jakości 
ścieków odprowadzanych z zakładu do kanalizacji miejskiej w zakresie identycznym  jak 
w ostatniej kontroli, wykonane na próbach pobranych i zbadanych przez laboratorium 
posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfikat akredytacji.  

6. W przypadku niepodjęcia działań porządkujących gospodarkę ściekową i dalszego 
przekraczania dopuszczalnych parametrów jakościowych ścieków wprowadzanych 
do kanalizacji miejskiej PWiK Sp. z o.o. na podstawie Art. 8 ust.1 Ustawy o zbiorowym 
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zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może zamknąć przyłącze 
kanalizacyjne i rozwiązać umowę na odprowadzanie ścieków.  

7. Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT.  

   
  
Tabela 6. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń                              

wodociągowo -kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa  
  

wyszczególnienie  jednostka  cena netto  podatek VAT*  cena brutto**  

za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa  

zł  85,00  6,80  91,80  

za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa  

zł  85,00  6,80  91,80  

  
*  do cen netto / stawek opłat netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów 

i usług zgodnie z § 2 pkt od 9 do 11 rozporządzenia w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży 
usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%;  

** cena brutto / stawka opłaty brutto określana w tabelach jest odpowiednio sumą ceny netto / 
stawki opłaty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług obliczonej wg stawki obowiązującej 
w dacie sprzedaży usługi; na dzień sporządzenia taryf stawka wynosi 8%;  

  
  

 VI.  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, rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza przyjętego Uchwałą nr XL/636/2006   Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku i zmienionej Uchwałą nr XVIII/215/2011 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 29 grudnia 2011r.   
Podstawowe warunki rozliczeń:  
1. okresem rozliczeniowym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/ lub zbiorowe odprowadzanie ścieków 

jest okres jednomiesięczny;   
2. opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy odbiorca 

usług pobierał wodę i/ lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym;  
3. ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, który instaluje 

i utrzymuje dostawca usług lub w przypadku jego braku w oparciu o przepisy dotyczące 
przeciętnych norm zużycia wody;  

4. ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, które 
instaluje i utrzymuje odbiorca usług, a w przypadku jego braku jako równą ilości dostarczonej 
przez PWiK sp. z o.o. w Kaliszu wody lub ilości wody pobranej z ujęć własnych odbiorcy usług 
lub wg uzgodnionych norm;  

5. w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia  ustalona jest na podstawie wskazań 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy;  

6. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 
określonym w fakturze , który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania 
lub dostarczenia w inny sposób;  

7. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wodomierza głównego lub wodomierza 
zainstalowanego w lokalu, 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 
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lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 
działania wodomierza;  

8. podstawą ustalenia opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych jest stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków 
i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych 
do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, które stwierdzono na podstawie wyników 
badań  wykonanych przez akredytowane laboratorium, analiz fizyko – chemicznych ścieków;  

9. odbiorca usług dokonuje zapłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa w ramach przeprowadzonych prób technicznych 
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.   

  
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązujący na terenie miasta Kalisza.  
  
  
 

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat  

  

1. Zakres świadczonych usług dla taryfowych grup odbiorców  
  
       Usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu dla taryfowych grup odbiorców obejmują:  

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych, będących 
własnością Spółki oraz prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody.  
b) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz prowadzenie rozliczeń za ilość 
i jakość odprowadzonych ścieków.  

  
Warunki rozliczeń, stosowane przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu są zgodne z Ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016r zmieniające rozporządzenie 
z dnia 28.06.2016r  w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzeniu taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta Kalisza. 
Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się 
jako iloczyn ceny 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz ilość pobieranej 
wody ( ilość odprowadzanych ścieków ) wraz ze stawką opłat abonamentowych pobieranych 
raz w miesiącu na odbiorcę usługi. Stawki te wynikają z kosztów utrzymania w gotowości 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych do świadczenia usług, jednostki usługi odczytu 
wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz kosztów rozliczenia należności.  
  
Usługi świadczone przez przedsiębiorstwo na rzecz odbiorców obejmują prowadzenie rozliczeń 
za ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie odczytów:   
− wskazań wodomierza głównego  
− wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (liczącego wodę bezpowrotnie zużytą)   
− wskazań wodomierza lokalowego   
− wskazań urządzenia liczącego ilość odprowadzanych ścieków 
lub w przypadku braku wodomierza lub urządzenia pomiarowego w oparciu o przepisy 
dotyczące przeciętnych norm zużycia wody.   
  
   
  

 2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług  
Określone w taryfie ceny i stawki opłat PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu stosuje przy zachowaniu 

standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów 
prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 



  11  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Decyzja Zarządu Miasta Kalisza nr WIMK 7033/17/02       
z dnia 27 sierpnia 2002 roku) oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
miasta Kalisza.  

 Jakość dostarczanej wody musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.                       
(Dz.U. 2015 poz. 1989) wydanego na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   

Stosowane przez Spółkę rozwiązania technologiczne spełniają wymogi przepisów ochrony 
środowiska, wodno-prawnych oraz BHP. Sieci oraz pozostałe urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne 
są utrzymywane w nieustannej sprawności dla zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania 
ścieków.    



 

Taryfa  
za zbiorowe zaopatrzenie w wod ę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

na okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.  

ZESTAWIENIE 
CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH  

1. Dostarczanie wody cena za 1 m³ - dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, woda  na cele 

gospodarstw domowych  i instytucji , woda na cele ppoż. 

- dla przemysłu 

- dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 

2. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorc ę miesi ęcznie  

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  

b) w rozliczeniach o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 

c) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 

d) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody 

3. Stawka opłaty abonamentowej za urz ądzenie przeciwpo żarowe miesi ęcznie - za jeden 

hydrant ppoż. 

4. Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³  

- dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych 

- dla przemysłu 

5. Stawki opłaty abonamentowej na odbiorc ę miesi ęcznie  

a) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia 
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego 

b) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie 
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 

c) w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze 

wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 6. 

Stawki opłaty za przekroczenie okre ślonych w umowie warunków 

wprowadzenia ścieków przemysłowych do urz ądzeń kanalizacyjnych w 

zł/m³ 

- za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń, za każdy 

wskaźnik - za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu , za każdy stopień pH 

7. Stawki opłaty za przył ączenie do urz ądzeń wodoci ągowo - kanalizacyjnych b ędących 
w posiadaniu przedsi ębiorstwa  

- za przyłącze wodociągowe 

- za przyłącze kanalizacyjne 

netto  

2,77 zł 

2,82 zł 

2,80 zł 

8,35 zł 

5,23 zł 

5,23 zł 

5,84 zł 

31,00 zł 

6,55 zł 

6,55 zł 

5,30 zł 

8,02 zł 

10,53 zł 

0,10 zł 

4,00 zł 

85,00 zł 

85,00 zł 

brutto  

2,99 zł

3,05 zł

3,02 zł

9,02 zł

5,65 zł

5,65 zł

6,31 zł

33,48 zł

7,07 zł

7,07 zł

5,72 zł

8,66 zł

11,37 zł

0,11 zł

4,32 zł

91,80 zł

91,80 zł

Do cen netto i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości i 
terminie stosownie określonym odrębnymi przepisami. 

Warunki stosowania cen i stawek opłat wynikają z zakresu świadczenia usług określonych w umowie z klientami 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu. 

 
 



 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza  

        /…/ 
             Andrzej Plichta 


