
 

 

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 zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żywiec na okres od 01.01.2020 do 

31.12.2020” zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 

KR.RZT.070.1.1.2019 z dnia 15.05.2019r., ogłoszoną w BIP Wody Polskie w dniu 10.06.2019r. 

Przedstawiona poniżej taryfa uwzględnia dopłaty poszczególnych grup taryfowych zgodnie z Uchwałą 

Nr XX/139/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19.12.2019r.  

1. Rodzaje prowadzonej działalności 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu działa na 

podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089484, w oparciu o umowę 

spółki z dnia 4 lutego 1992r. i zezwolenie wydane decyzją Burmistrza Miasta Żywca, znak OŚR.6210-

1/3 z dnia 13 stycznia 2003r. Przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. w zakresie objętym ustawą jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych będących w jej eksploatacji. Działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje w szczególności: 

- produkcję wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody, 

- dostarczenie wody za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto 

umowę. 

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 m
3
 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonanych na podstawie odczytu wskazań 

wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, 
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2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażona w zł na odbiorcę za okres 

rozliczeniowy: 

a. w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania 

wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 

b. w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 

c. w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących norm przeciętnych zużycia 

wody, 

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

przedsiębiorstwa. 

 

3. Taryfowe grupy odbiorców 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 

usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

1 Gospodarstwa domowe  Właściciele, zarządcy budynków rozliczani na podstawie odczytu 

wskazania wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody wykorzystujące pobraną wodę 

wyłącznie do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 

2 Przemysłowi odbiorcy usług Jednostki prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące 

wodę do celów produkcyjnych. Ceny z powyższej grupy 

taryfowej stosuje się również dla wody pobranej z publicznych 

studni i zdrojów ulicznych, wody zużytej do zasilania 

publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania 

publicznych ulic i terenów zielonych 

3 Pozostali odbiorcy Jednostki i zakłady użyteczności publicznej oraz inne podmioty 

nie wymienione powyżej wykorzystujące pobraną wodę 

wyłącznie do spożycia lub na cele socjalno-bytowe.  

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

a) Ceny za 1 m
3
 dostarczonej wody: 

 

Lp. 

 

Taryfowa grupa odbiorców 

Cena w zł/m
3
 

netto wraz z 8% VAT 

1 Gospodarstwa domowe 4,93 5,33 

2 Przemysłowi odbiorcy usług 5,76 6,22 

3 Pozostali odbiorcy 5,61 6,06 

b) Opłata abonamentowa: 

c) L

p

. 

Odbiorcy Stawka opłaty 

netto  

Stawka opłaty 

wraz z 8% 

podatku VAT 

1 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań 

wodomierza korzystające ze świadczonych przez 

przedsiębiorstwo usług dostawy wody i odbioru ścieków 

 

6,77 zł/miesiąc 

 

7,31 zł/miesiąc 

2 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań 

wodomierza korzystające ze świadczonych przez 
przedsiębiorstwo usług dostawy wody i odbioru ścieków – 

 

6,19 zł/miesiąc 

 

6,69 zł/miesiąc 
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c) L

p

. 

Odbiorcy Stawka opłaty 

netto  

Stawka opłaty 

wraz z 8% 

podatku VAT 

e-faktura 

3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań 

wodomierza korzystające wyłącznie ze świadczonych przez 

przedsiębiorstwo usług dostawy wody 

 

8,58 zł/miesiąc 

 

9,27 zł/miesiąc 

4 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań 

wodomierza korzystające wyłącznie ze świadczonych przez 

przedsiębiorstwo usług dostawy wody – e-faktura 

 

7,39 zł/miesiąc 

 

7,98 zł/miesiąc 

5 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 

przeciętnych zużycia wody 

6,45 zł/miesiąc 6,97 zł/miesiąc 

6 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 

przeciętnych zużycia wody – e-faktura 

5,87 zł/miesiąc 6,34 zł/miesiąc 

7 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 

przeciętnych zużycia wody oraz zamieszkujący lokale 

będące w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „GRONIE” i 

Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z 

wyłączeniem wspólnot wymienionych w pkt. 9 

 

 

1,47 zł/miesiąc 

 

 

1,59 zł/miesiąc 

8 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm 

przeciętnych zużycia wody oraz zamieszkujący lokale 

będące w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „GRONIE” i 

Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – e-

faktura z wyłączeniem wspólnot wymienionych w pkt. 10 

 

 

1,37 zł/miesiąc 

 

 

1,48 zł/miesiąc 

9 Gospodarstwa domowe zamieszkujące budynki 

wielolokalowe oraz wspólnoty mieszkaniowe 

2,23 zł/miesiąc 2,41 zł/miesiąc 

10 Gospodarstwa domowe zamieszkujące budynki 

wielolokalowe oraz wspólnoty mieszkaniowe – e-faktura 

1,66 zł/miesiąc 1,79 zł/miesiąc 

11 Przemysłowi odbiorcy usług z 1-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym 

45,00 zł/miesiąc 48,60 zł/miesiąc 

12 Przemysłowi odbiorcy usług z 2-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym 

42,50 zł/miesiąc 45,90 zł/miesiąc 

13 Pozostali odbiorcy z 1-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym 

8,61 zł/miesiąc 9,30 zł/miesiąc 

14 Pozostali odbiorcy z 1-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym – e-faktura 

7,39 zł/miesiąc 7,98 zł/miesiąc 

15 Pozostali odbiorcy z 1-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym – zakres usług tylko woda 

13,72 zł/miesiąc 14,82 zł/miesiąc 

16 Pozostali odbiorcy z 2-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym 

6,77 zł/miesiąc 7,31 zł/miesiąc 

17 Pozostali odbiorcy z 2-miesięcznym okresem 

rozliczeniowym – e-faktura 

6,20 zł/miesiąc 6,70 zł/miesiąc 
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe 

Rozliczenia należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami 

ustawy i rozporządzenia, z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej taryfy.  

W przypadku wyposażenia budynków zlokalizowanych na terenie działalności przedsiębiorstwa w 

wodomierze, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W razie 

braku takich przyrządów pomiarowych ilość pobranej wody jest ustalana na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 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 lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku 

ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Rozliczenie należności za wodę i 

ścieki będzie odbywać się w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie oraz zgodnie z 

Regulaminem świadczenia usług. Spółka stosuje miesięczny oraz dwumiesięczny okres 

obrachunkowy. Należności wynikające z opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, 

czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za 

dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty 

jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń co do 

wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet 

przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku w tej sprawie. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu świadczy usługi w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę w oparciu o warunki techniczne i technologiczne określone w 

zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków – Decyzja Burmistrza Miasta Żywca z dnia 13.01.2003r. oraz regulaminie świadczenia usług. 

Należności za ilość dostarczonej wody zależą od ilości pobranej wody oraz zatwierdzonej ceny za 1 

m3 dla danej grupy taryfowej. Należności wynikające z opłaty abonamentowej regulowane są 

niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorstwo 

stosuje jednakowe zasady obliczania należności w stosunku do wszystkich grup taryfowych. 
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6.2.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu świadczy swoje 

usługi w oparciu o standardy obsługi klienta zawarte w Regulaminie dostarczania wody 

obowiązującym na obszarze gminy Żywiec, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w 

Żywcu nr III/24/2018 z dnia 20.12.2018r. oraz zgodnie z zasadami określonymi w zezwoleniu 

na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków – Decyzja Burmistrza Miasta Żywca z dnia 13.01.2003r. Jakość wody 

wyprodukowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest 

zgodna z normami krajowymi i europejskimi. 

 

Zarząd MPWiK  

Sp. z o.o. w Żywcu 


