
 

 

M I E J S K I E  P R Z E D S I Ę B I O R S T W O 

W O D O C I Ą G Ó W   I   K A N A L I Z A C J I 

                              Spółka z o.o.  

               34-300 ŻYWIEC, ul. Bracka 66 

 

   

 Szanowni Klienci, 

 

Zgodnie z art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152) Zarząd Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przedstawia „Taryfę dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łodygowice na okres od 1.01.2020 do 

31.12.2020” zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 

KR.RZT.070.1.6.2019 z dnia 2.07.2019r., ogłoszoną w BIP Wody Polskie w dniu 25.07.2019r.. 

Przedstawiona poniżej taryfa uwzględnia dopłaty do cen ścieków dla poszczególnych grup odbiorców 

zgodnie z Uchwałą Nr X/65/2019 Zgromadzenia ZMGE w Żywcu z dnia 29 listopada 2019r. 

1. Rodzaje prowadzonej działalności 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu prowadzi działalność  

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Nr 

2/2011 (znak RIP.0623.64.2011.MK) Wójta Gminy Łodygowice z dnia 20.12.2011r. Zgodnie  

z udzielonym pozwoleniem przedmiotem działalności przedsiębiorstwa w zakresie określonym 

niniejszą taryfą jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach prowadzonej 

działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki wodami opadowymi i kanalizacją deszczową. 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Przedsiębiorstwo stosuje taryfę wieloczłonową zawierającą ceny i stawki opłat. Rodzaj  

i struktura taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców: 

1. Cena za 1 m
3
 odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, 

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażona w zł na odbiorcę za okres 

rozliczeniowy: 
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a. w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia 

wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, 

b. w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami 

urządzenia pomiarowego, 

3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa, 

4. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

3. Taryfowe grupy odbiorców 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

1 Gospodarstwa domowe Właściciele, zarządcy budynków rozliczani za ilość 

odprowadzanych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody 

ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego, 

wodomierza na ujęciu własnym bądź wodomierzy 

zainstalowanych w lokalach lub też zgodnie z normami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej 

na podstawie wskazań wodomierzy. 

2 Gospodarstwa domowe 

posiadające przepompownie 

przydomowe 

Właściciele, zarządcy budynków posiadających przydomowe 

przepompownie ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych 

ścieków w oparciu o ilość zużytej wody ustalonej na podstawie 

wskazań wodomierza głównego bądź wodomierzy 

zainstalowanych w lokalach lub też zgodnie z normami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej 

na podstawie wskazań wodomierzy  

3 Jednostki i zakłady użyteczności 

publicznej 

Urzędy organów administracji rządowej i samorządowej oraz 

inne państwowe i gminne jednostki organizacyjne bezpośrednio 

podległe lub nadzorowane przez urzędy administracji, jednostki 

Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, wymiaru 

sprawiedliwości, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, 

szkoły i placówki kulturalnooświatowe utworzone i działające w 

trybie właściwych przepisów, odprowadzające ścieki bytowe, 

rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza głównego, wodomierza na ujęciu 

własnym lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie 

zużytej na podstawie wskazań wodomierzy 

4 Podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność handlowo-usługową 

dostarczające wyłącznie ścieki o 

charakterze zbliżonym do 

bytowych 

Jednostki prowadzące działalność handlową lub usługową 

rozliczane na podstawie ilości zużytej wody określonej w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego, wodomierza na ujęciu 

własnym lub na podstawie norm przeciętnych zużycia wody, 

których charakter działalności powoduje powstawanie wyłącznie 

ścieków bytowych powstałych w wyniku ludzkiego metabolizmu 

lub funkcjonowania budynków zamieszkania. W szczególności 

obejmuje ona: obiekty tj. restauracje, bary, stołówki, jadalnie, 
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Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

hipermarkety, hotele, pensjonaty, sale bankietowe, domy opieki, 

które są wyposażone w separatory zapewniające nie 

przedostawanie się tłuszczy organicznych do kanalizacji oraz 

piekarnie, sklepy, kancelarie prawnicze, firmy konsultingowe, 

usługi budowlane, praktyki lekarskie/pielęgniarskie (gabinety), 

usługi fryzjerskie, fotograficzne, kosmetyczne, kwiaciarnie. 

Taryfa ma również zastosowanie do opomiarowanych ścieków 

socjalnych dostarczanych od przemysłowych odbiorców ścieków 

wydzielonym przyłączem kanalizacyjnym. 

5 Browary nie posiadające 

biologicznej podczyszczalni 

ścieków 

Jednostki prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa - 

dostarczające ścieki powstające w wyniku produkcji piwa nie 

posiadające biologicznej podczyszczalni ścieków, rozliczane na 

podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 

6 Zakłady przemysłu skórzanego Przemysłowi odbiorcy usług – zakłady dostarczające ścieki 

pochodzące z działalności przemysłowej branży skórzanej 

rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza 

7 Zakłady przetwórstwa mięsnego 

pozostałe 

Przemysłowi odbiorcy usług – zakłady dostarczające ścieki 

pochodzące z działalności przetwórstwa mięsnego nie 

podczyszczane w instalacjach z flotacją ciśnieniową i koagulacją 

chemiczną 

8 Pozostali przemysłowi odbiorcy 

usług 

Pozostałe zakłady dostarczające ścieki o charakterze 

przemysłowym rozliczane na podstawie wskazań urządzenia 

pomiarowego bądź na podstawie zużycia wody określonego w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wodomierza na 

ujęciu własnym 

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

a) Ceny za 1 m
3
 odprowadzanych ścieków: 

Na okres od dnia 1 stycznia 2020 do 31 lipca 2020 roku: 

Lp

. 
Taryfowa grupa odbiorców 

Cena taryfowa w zł/m3 Dopłata  Cena po dopłacie 

netto 

wraz z 8% 

VAT zł netto 

wraz z 8% 

VAT 

1 Gospodarstwa domowe 16,68 18,01 10,21 7,22 7,80 

2 

Gospodarstwa domowe z 

przydomowymi przepompowniami 18,12 19,57 11,77 7,22 7,80 

3 

Jednostki i zakłady użyteczności 

publicznej 16,68 18,01 10,09 7,33 7,92 

4 

Podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność handlowo-usługową 

dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych 16,75 18,09 9,87 7,61 8,22 

5 

Zakłady przemysłu browarniczego nie 

posiadające biologicznej 

podczyszczalni ścieków 20,25 21,87 9,78 11,19 12,09 

6 Zakłady przemysłu mięsnego 20,54 22,18 9,73 11,53 12,45 

7 Zakłady przemysłu skórzanego 18,94 20,46 9,75 9,92 10,71 
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Lp

. 
Taryfowa grupa odbiorców 

Cena taryfowa w zł/m3 Dopłata  Cena po dopłacie 

netto 

wraz z 8% 

VAT zł netto 

wraz z 8% 

VAT 

8 Pozostali przemysłowi odbiorcy usług 17,87 19,30 9,81 8,79 9,49 

Na okres od dnia 1 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku: 

Lp

. 
Taryfowa grupa odbiorców 

Cena taryfowa w zł/m3 Dopłata  Cena po dopłacie 

netto 

wraz z 8% 

VAT zł netto 

wraz z 8% 

VAT 

1 Gospodarstwa domowe 17,21 18,59 10,79 7,22 7,80 

2 

Gospodarstwa domowe z 

przydomowymi przepompowniami 18,65 20,14 12,34 7,22 7,80 

3 

Jednostki i zakłady użyteczności 

publicznej 17,21 18,59 10,67 7,33 7,92 

4 

Podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność handlowo-usługową 

dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych 17,30 18,68 10,46 7,61 8,22 

5 

Zakłady przemysłu browarniczego nie 

posiadające biologicznej 

podczyszczalni ścieków 20,94 22,62 10,53 11,19 12,09 

6 Zakłady przemysłu mięsnego 21,25 22,95 10,50 11,53 12,45 

7 Zakłady przemysłu skórzanego 19,59 21,16 10,45 9,92 10,71 

8 Pozostali przemysłowi odbiorcy usług 18,42 19,89 10,40 8,79 9,49 

b) Opłaty abonamentowe: 

Lp. Odbiorcy Stawka opłaty 
netto/odbiorcę  

Stawka opłaty wraz z 
8% podatku VAT 

1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza 

 

4,04 zł/miesiąc 

 

4,36 zł/miesiąc 

2 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza – e-faktura 

 

3,85 zł/miesiąc 

 

4,16 zł/miesiąc 

3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 

przeciętnych zużycia wody 

2,91 zł/miesiąc 3,14 zł/miesiąc 

4 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 

przeciętnych zużycia wody – e-faktura 

1,75 zł/miesiąc 1,89 zł/miesiąc 

5 Gospodarstwa domowe z przydomowymi 

przepompowniami ścieków rozliczane na podstawie 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza 

 

4,04 zł/miesiąc 

 

4,36 zł/miesiąc 

6 Gospodarstwa domowe z przydomowymi 

przepompowniami ścieków rozliczane na podstawie 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza – e-faktura 

 

3,85 zł/miesiąc 

 

4,16 zł/miesiąc 

7 Jednostki i zakłady użyteczności publicznej 

rozliczane na podstawie zużycia wody określonego 

zgodnie ze wskazaniami wodomierza 

 

5,01 zł/miesiąc 

 

5,41 zł/miesiąc 



 

5 

Lp. Odbiorcy Stawka opłaty 
netto/odbiorcę  

Stawka opłaty wraz z 
8% podatku VAT 

8 Jednostki i zakłady użyteczności publicznej 

rozliczane na norm przeciętnych zużycia wody 

2,91 zł/miesiąc 3,14 zł/miesiąc 

9 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza 

 

 

4,04 zł/miesiąc 

 

 

4,36 zł/miesiąc 

10 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na 

podstawie norm przeciętnych zużycia wody – e-

faktura 

 

3,85 zł/miesiąc 

 

4,16 zł/miesiąc 

11 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na 

podstawie norm przeciętnych zużycia wody 

 

2,91 zł/miesiąc 

 

3,14 zł/miesiąc 

12 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na 

podstawie norm przeciętnych zużycia wody – e-

faktura 

 

1,75 zł/miesiąc 

 

1,89 zł/miesiąc 

13 Zakłady przemysłu browarniczego nie posiadające 

biologicznej podczyszczalni ścieków 

10,02 zł/miesiąc 10,82 zł/miesiąc 

14 Zakłady przetwórstwa mięsnego 5,27 zł/miesiąc 5,69 zł/miesiąc 

15 Zakłady przemysłu skórzanego 7,92 zł/miesiąc 8,55 zł/miesiąc 

16 Pozostali przemysłowi odbiorcy usług  5,01 zł/miesiąc 5,41 zł/miesiąc 

c) Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych: 

I. Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we 

wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-

chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie o odprowadzanie 

ścieków lub w punkcie wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji, w czasie okresowych kontroli 

prowadzonych w oparciu o przepisy prawa czy warunki zawartej umowy. MPWiK Sp. z o.o. poinformuje 

dostawcę ścieków o wynikach kontroli w terminie do 21 dni od daty jej przeprowadzenia.  

2. Uiszczane opłaty przez dostawcę ścieków za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie 

dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych 

ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania 

przekroczeń. 

3. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby MPWiK Sp. z o.o. pisemnego wniosku 

dostawcy ścieków o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku podjęciem przez niego konkretnych działań, 

czego efektem będzie  ustanie przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola 

lub re-kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń. Dostawca ścieków ma 
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obowiązek poinformowania o przyczynie wystąpienia przekroczenia oraz o zastosowanych zabezpieczeniach 

czy działaniach mających na celu zlikwidowanie przekroczeń. 

4. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie dostawcy ścieków przeprowadzona przez MPWiK Sp. z o.o., nie 

potwierdzi ustania przekroczeń naliczane będą nadal opłaty, z tym że od dnia przeprowadzenia ponownej 

kontroli opłaty dodatkowe naliczane będą na podstawie wyników analiz tej kontroli. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożeń dla systemu kanalizacyjnego lub przypadku wystąpienia zakłóceń w 

procesach prowadzonych w oczyszczalni ścieków spowodowanych nadmiernymi przekroczeniami 

zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach MPWiK Sp. z o.o. zamiast pobierania dodatkowych opłat może 

przystąpić do zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku stwierdzenia przez MPWiK Sp. z o.o. niszczącego działania na urządzenia kanalizacyjne bądź 

oczyszczalnię ścieków zrzutu ścieków zawierających ponadnormatywne ilości zanieczyszczeń MPWiK Sp. z 

o.o. pomimo naliczenia opłat dodatkowych za wprowadzenie ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń ma 

prawo żądać od  dostawców ścieków odszkodowania za szkody spowodowane tym zrzutem.  

 

II. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych. 

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków  (Grupa I): 

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych ustala się: 

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 

jednostki pH lub jest równe 0,5 jednostki pH, według wzoru:      

      PpH = W * SpH1 

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 do 1,5 

jednostki pH, według wzoru                                             

      PpH = W * SpH2 

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 

jednostki pH, według wzoru:                                       

 

       PpH = W * SpH3 

 

W przypadkach wprowadzania  do kanalizacji ścieków, których pH  jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej 

wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki,  MPWiK Sp z o.o dokona blokady takiego przyłącza 

kanalizacyjnego. W niektórych przypadkach, uzależnionych od lokalizacji miejsca  wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych, decyzja o blokadzie przyłącza może zostać podjęta już przy niższych przekroczeniach 

wartości pH. 

Objaśnienia symboli: 

PpH — opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł), 

W —                              ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m
3
) nie spełniających  

                                      warunków, 

SpH1 — jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

                                         dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH lub jest równe 0,5 pH (w zł/m
3
), 

SpH2 — jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

                                      dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m
3
), 

SpH3 —  jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od 

                                     dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m
3
), 

SpH1, SpH2, SpH3  — zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli w/w Obwieszczeniem właściwego ministra. 

2. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków (Grupa II i Grupa III): 
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Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych 

ściekach ustala się według wzoru: 

(Np — Nk) 

Pw = W * Sj *  ----------------------------  

1000 

Objaśnienia symboli: 

Pw — opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł) 

Np — wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m
3
),  

Nk — wielkość stężenia dopuszczalnego (w  g/m
3
), 

W — ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m
3
) nie spełniających warunków, 

          ( ilość odprowadzanych ścieków w okresie obliczeniowym może być również wyliczana jako 

iloczyn  średniej dobowej ilości ścieków z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych  i liczby dni  

trwania przekroczenia.  ) 

Sj — jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg - 

zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli w/w Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi). 

III. Zasady obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania przez odbiorcę usług - 

dostawcę ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, których stan i skład nie spełnia 

wymagań określonych w umowie o odprowadzanie ścieków: 

 Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników zanieczyszczeń z Grupy II, 

opłata będzie obliczana tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą największą opłatę, 

 Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników zanieczyszczeń z Grupy III, 

opłata będzie obliczana jako suma opłat dla wszystkich przekroczonych wskaźników Grupy III, 

 Opłata za jednoczesne przekroczenie wskaźników z różnych Grup, obliczana będzie jako suma opłat za 

wszystkie przekroczone wskaźniki według w/w zasad. 

IV. Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków 

Podstawą prawną  prowadzenia kontroli jakości   ścieków jest Ustawa   o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

m.in. obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków 

przemysłowych. Przebieg czynności kontrolnych będzie odbywał się w następujący sposób: 

 

1. przyjazd osób kontrolujących reprezentujących MPWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości dostawcy ścieków, 

z  której  odprowadzane  są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych 

2. powiadomienie kierownictwa bądź  upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli jakości ścieków, 

3. po okazaniu legitymacji  służbowej  osoby kontrolujące przystępują do następujących czynności kontrolnych: 

a) przejście do studzienki pomiarowej 

b) pobór prób ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków lub w przypadku jego 

niezwłocznego nie stawienia się, pobór samodzielny. 

c) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron; protokół ze strony dostawcy ścieków  podpisuje  osoba odpowiedzialna za gospodarkę 

wodno – ściekową lub inny przedstawiciel zakładu. 

4. wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków, 

5. przesłanie dostawcy ścieków, w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli, pisemnej informacji o 

wynikach kontroli.  
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6. W przypadku stwierdzenia przez MPWiK Sp. z o.o. przekroczenia przez dostawcę ścieków warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, MPWiK Sp. z o.o. będzie naliczało opłatę za 

przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą taryfą. Opłata za przekroczenie ma charakter ciągły i 

naliczana jest do momentu zgłoszenia przez odbiorcę poprawy jakości ścieków i zlecenia przeprowadzenia 

kontroli.  

W przypadku stwierdzenia podczas ponownej kontroli poprawy jakości ścieków MPWiK Sp. z o.o. zaprzestaje 

naliczania opłaty dodatkowej. W przypadku, kiedy w wyniku kontroli stwierdzono, że ścieki dalej nie spełniają 

wymagań zawartych w umowie lub przepisach naliczanie opłaty dodatkowej jest kontynuowane, z tym że od 

dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłaty dodatkowe naliczane będą na podstawie wyników analiz tej 

kontroli. 

Kontrole warunków dopuszczalnych jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych przeprowadzone 

z inicjatywy MPWiK Sp. z o.o., w ramach realizacji obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt MPWiK 

Sp. z o.o. Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek dostawcy ścieków wykonywane są na ich koszt. 

 
Tabela 1. Wysokość opłaty netto za przekroczenie dopuszczalnego odczynu odprowadzanych 

ścieków przemysłowych 

 
Tabela 2.  Stawki opłat netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

 

    Jednostkowa stawka opłaty 

Nazwa wskaźnika Najwyższa dopuszczalna wartość 
za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków 

    przemysłowych do kanalizacji 

1 2 3 

Grupa I  zł/m3 

pH- odczyn 6,5< pH <9,5 1,32 -  6,58  

Grupa II Nk - g/m3 Sj-zł/kg 

 

 
 

Pięciodniowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu - BZT5 

* 26,31 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu * 
 

 

15,81 

metoda dwuchromianowa- ChZT Cr 

Zawiesina ogólna * 4,87 

Azot ogólny * 26,31 

Fosfor ogólny * 26,31 

Azot amonowy * 26,31 

Chlorki 1000 4,87 

Siarczany 500 4,87 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 460,65 

Azot azotynowy 10 26,31 

Siarczyny 10 15,81 

Żelazo ogólne 10 15,81 

Grupa III  

 
Fluorki 20 263,25 

 Jednostkowa 

Nazwa wskaźnika stawka opłaty, zł/m3 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości  

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 1,32 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 

0,5 pH do 1,5 pH 3,30 

Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 

więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 6,58 



 

9 

Siarczki 1 863,43 

Rodanki 30 460,65 

Fenole lotne (indeks fenolowy)  0,4  460,65 

Węglowodory ropopochodne 

15 

460,65 

(substancje ropopochodne) 
 
Surfaktanty anionowe (substancje 15 

 

 

460,65 powierzchniowo czynne anionowe) 

 

Surfaktanty niejonowe (substancje 20 
 

 

460,65 powierzchniowo czynne niejonowe) 

 

Bar 3 691,02 

Beryl 1 691,02 

Bor 10 691,02 

Cynk 1 691,02 

Cyna 2 691,02 

Chrom ogólny 0,4 691,02 

Kobalt 1 691,02 

Molibden 1 691,02 

Selen 1 691,02 

Tal 0,3 691,02 

Tytan 2 691,02 

Wanad 0,6 691,02 

Cyjanki związane 5 691,02 

Chlor całkowity 4 863,43 

Chlor wolny 1   863,43 

Cyjanki wolne 0,5   863,43 

Antymon 0,2   863,43 

Arsen 0,2   863,43 

Chrom sześciowartościowy 0,2   863,43 

Miedź 0,2   863,43 

Nikiel 1   863,43 

Ołów 0,1   863,43 

Srebro 0,5   863,43 

Absorbowane związki 

chloroorganiczne –AOX 

1   863,43 

Lotne związki chloroorganiczne- VOX 

(chlorowane węglowodory lotne) 

1,5 863,43 

Lotne węglowodory aromatyczne-BTX 

(benzen, toluen, ksylen) 

1 863,43 

Insektycydy fosforoorganiczne i 

karbaminianowe 
0,1 1151,66 

Rtęć 0,02 1151,66 

Kadm 0,4 1151,66 

Tetrachlorometan (CCI4) 3,5 1151,66 

Pentachlorofenol (PCP) 2 1151,66 

Heksachlorobenzen (HCB) 2 1151,66 

Heksachlorobutadien (HCBD) 3 1151,66 

Trichlorometan (chloroform) (CHCb) 2 1151,66 

1,2-dichloroetan (EDC) 0,2 1151,66 

Trichloroetylen (TRI) 0,2 1151,66 

Tetrachloroetylen (PER) 1 1151,66 

Trichlorobenzen (TCB) 0,1 1151,66 

Heksachlorocykloheksan (HCH) 0 1255,95 

Aldryna 0 1255,95 

Dieldryna 0 1255,95 

Endryna 0 1255,95 

Izodryna 0 1255,95 

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 0 1255,95 

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle 

(PCB) 

0 1255,95 

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle 

(PCT) 

0 1255,95 

* - najwyższe dopuszczalne wartości (Nk) zgodnie z zawartymi umowami. 
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1) Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych określają: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r., w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z Paragrafem 13, jeżeli ilość wprowadzonych ścieków przemysłowych 

stanowi więcej niż 10 % ogólnej ilości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy 

jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe niż określone w załączniku nr 2 do 

Rozporządzenia dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń. 

2) Jednostkowe stawki opłat wynikają z OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do 

wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016. Do wyliczenia 

opłaty stosuje się obowiązujące w dniu kontroli Obwieszczenie właściwego Ministra. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 w 

sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 472). Ilość ścieków w 

budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazań. W 

przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych ścieków ustalana jest zgodnie z art. 27 

ust. 5 ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. Ilość ścieków 

wprowadzanych do kanalizacji będzie ustalana, w zależności od potrzeb: 

1. na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, 

2. na poziomie zużytej wody, 

3. na poziomie określonym w pkt. 2 powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć  

w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorcę, 

4. na poziomie określonym w pkt. 2 pomniejszonym o zużycie wody określone na podstawie 

odczytu z wodomierza dodatkowego zamontowanego przez odbiorcę wody do celów 

podlewania ogrodów przydomowych lub zaopatrzenia hodowli, 

5. według ryczałtu zgodnego z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 14.01.2002r. 

Rozliczenie należności za ścieki będzie odbywać się w oparciu o cenę określoną  

w niniejszej taryfie oraz zgodnie z Regulaminem świadczenia usług. Przedsiębiorstwo stosuje 

jednomiesięczny i dwumiesięczny okres obrachunkowy.  

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Spółka świadczy swoje usługi w oparciu o standardy obsługi klienta zawarte  

w Regulaminie odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze zlewni Żywiec (obejmującej 
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Miasto Żywiec oraz Gminy Łodygowice, Jeleśnia, Gilowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, 

Koszarawa) zatwierdzonym Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 

nr VIII/52/2019 z dnia 25.09.2019r. oraz zgodnie z zasadami określonymi w zezwoleniu na 

działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

 

Zarząd MPWiK  

Sp. z o.o. w Żywcu 

 


