
 

 

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 Koszarawa na okres od 1.01.2020 do 

31.12.2020” zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 

KR.RZT.070.1.7.2019 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. z siedzibą w Żywcu prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 

Decyzją Nr FN-7050/2/1/10 Wójta Gminy Koszarawa z dnia 22.10.2010r. 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. 

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

a) Ceny za 1 m
3
 odprowadzanych ścieków: 

Na okres od 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 18,01 19,45 11,65 7,22 7,80 

2 

Gospodarstwa domowe z 

przydomowymi przepompowniami 20,98 22,66 14,86 7,22 7,80 

3 

Jednostki i zakłady użyteczności 

publicznej 18,01 19,45 11,53 7,33 7,92 

4 

Podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność handlowo-usługową 

dostarczające wyłącznie ścieki o składzie 

zbliżonym do bytowych 18,15 19,60 11,38 7,61 8,22 

Na okres od 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 18,59 20,08 12,28 7,22 7,80 

2 

Gospodarstwa domowe z 

przydomowymi przepompowniami 21,57 23,30 15,50 7,22 7,80 

3 

Jednostki i zakłady użyteczności 

publicznej 18,59 20,08 12,16 7,33 7,92 

4 

Podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność handlowo-usługową 

dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych 18,73 20,23 12,01 7,61 8,22 

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 

 

3,07 zł/miesiąc 

 

3,32 zł/miesiąc 
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Lp. Odbiorcy Stawka opłaty 
netto/odbiorcę  

Stawka opłaty wraz z 
8% podatku VAT 

2 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami 

wodomierza – e-faktura 

 

2,10 zł/miesiąc 

 

2,27 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 

2,91 zł/miesiąc 3,14 zł/miesiąc 

6 Jednostki i zakłady użyteczności publicznej  

rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza 

3,25 zł/miesiąc 3,51 zł/miesiąc 

7 Jednostki i zakłady użyteczności publicznej  

rozliczane w oparciu o norm przeciętne zużycia wody 

2,91 zł/miesiąc 3,14 zł/miesiąc 

8 Podmioty gospodarcze prowadzące działalność 

handlowo-usługową dostarczające wyłącznie ścieki o 

składzie zbliżonym do bytowych rozliczane na 

podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze 

wskazaniami wodomierza 

 

 

3,07 zł/miesiąc 

 

 

3,32 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 – e-faktura 

 

 

2,10 zł/miesiąc 

 

 

2,27 zł/miesiąc 

10 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 

11 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 

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: 
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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 zmniejszonym 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 

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 


