
 
 
 

Uchwała Nr XVI/117/2016 
Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 lutego 2016 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka      
z o.o. w Tczewie. 

 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)  oraz art. 24 ust. 1 i 5  
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j.  Dz. U. z 2015r. poz. 139 ), Rada Miejska w Tczewie po 
zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – BudŜetowej.  

 
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie na okres od 01.04.2016r 
do 31.03.2017 zgodnie z wnioskiem o zatwierdzenie taryf z dnia 20.01.2016 roku. W wyniku 
zatwierdzenia powyŜszych taryf, ceny i stawki opłat od 1 kwietnia 2016r dla poszczególnych 
grup odbiorców (ceny i stawki netto; do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów                       
i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami) wynoszą odpowiednio: 
 
 

Wysokość opłat za 1 m
3
 wody oraz opłat stałych (w złotych, netto) 

1. gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej  

2. przemysł spoŜywczy 

3. strefa produkcji materialnej : 

4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc 

 - za gotowość qhnom ≤3,5 m
3
/h 

 - za gotowość qhnom >3,5 m
3
/h, <20,0 m

3
/h 

 - za gotowość qhnom ≥20,0 m
3
/h 

3,17 zł/m
3
 

                        4,26 zł/m
3
 

                        4,49 zł/m
3
 

 

2,46 zł/odb./mies. 

          51,51 zł/odb./mies. 

177,45 zł/odb./mies. 

Wysokość opłat za 1 m
3
 ścieków (w złotych, netto) 

1. wszyscy odbiorcy usług  4,90 zł/m
3 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych  
 

      Wysokość opłat  



1. ChZT   

2. BZT5    

3. Azot ogólny 

4. Azot amonowy 

5. Fosfor ogólny  

6. Zawiesiny ogólne  

                         1,49zł/kg 

                     3,30zł/kgO2 

                    20,92zł/kgN 

                    32,12zł/kgN 

                  143,77 zł/kgP 

                        3,40 zł/kg 

 
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług 

 
§2 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie ogłasza zatwierdzone taryfy w 
miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały . 
 

§3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta . 
 

§4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 
 
 

        Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tczewie 

 
      Mirosław Augustyn 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie opracował i przedstawił w dniu 
20.01.2016r Prezydentowi Miasta Tczewa zgodnie z wymogami art. 24 ustawy z dnia               
7 czerwca 2001 roku  (Dz.U z 2006r Nr 123 , poz. 858 z późn zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od   01 kwietnia 2016r. do 
31 marca 2017r. 
 
Prezydent Miasta Tczewa   ustalił , Ŝe taryfy opracowane zostały zgodnie z przepisami w/w 
ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 
roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U Nr 127 , poz. 886 
z późn zm.). 
 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo 
kanalizacyjnych, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. 
Taryfa obejmuje takŜe cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę 
zuŜytą na cele przeciwpoŜarowe oraz do zraszania publicznych terenów zielonych.    

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą 
organizacyjną w Spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne 
rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a takŜe eliminują subsydiowanie skrośne.  

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców ma zastosowanie  taryfa niejednolita 
dwuczłonowa  składającą się z : 

- stałej opłaty abonamentowej, wyraŜanej w złotych na odbiorcę na miesiąc 

- ceny wyraŜonej w złotych za  m
3 

wody dostarczonej dla poszczególnych grup odbiorców     

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ma zastosowanie 
taryfa jednolita jednoczłonowa  zawierająca cenę wyraŜoną w złotych za m

3
 odprowadzanych 

ścieków  (cena jest jednolita dla wszystkich dostawców ścieków).  

W przypadku przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stosowane będą stawki opłat za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń w 
odniesieniu do ChZT, BZT5, azotu ogólnego, azotu amonowego, fosforu ogólnego, zawiesin 
ogólnych.  

W porównaniu z obecnie obowiązującymi danymi, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m
3 

wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od 01 kwietnia 2016r. do 
dnia 31 marca 2017r przedstawiają się następująco:  

ceny za 1 m
3
 dostarczonej wody: 

a) dla gospodarstw domowych i sfery produkcji niematerialnej wzrosną  o 4 grosze,  tj. o 
1,3%, 

b) przemysł spoŜywczy (2 grupa odbiorców)  wzrost o 10 groszy,  tj. o 2,4%, 
c) strefa produkcji materialnej ( 3 grupa odbiorców) wzrost o  12 groszy  tj. o 2,7%, 
d) opłaty abonamentowe za gotowość nie ulęgają zmianie  
 



       cena za 1 m
3
 odebranych ścieków: 

a)  opłaty wzrosną o 9 groszy na 1m3 odebranych ścieków, tj. o 1,9% 

Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat  rzutuje w zasadniczy sposób wzrost 
kosztów ponoszonych przez Spółkę, realizowane przez nią remonty i inwestycje ujęte w  
Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, 
stanowiącym uzasadnienie dla planowanych wydatków inwestycyjnych.  

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie 
umoŜliwiającym realizację planowanych i koniecznych w 2016r. remontów urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz oczyszczalni ścieków co w efekcie wpłynie na 
rozszerzenie zasięgu i poprawę jakości świadczonych usług. 

Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich 
kosztów funkcjonowania Spółki, ale równieŜ utrzymanie struktury opłat tak, aby pokrywały 
one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. 

W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 
przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi 
najwyŜszej jakości, jednocześnie uwzględniając, aby oszacowany poziom kosztów nie 
powodował nieuzasadnionego wzrostu cen określonego w taryfach.  

1. Planowany wzrost cen wody i ścieków jest w głównej mierze pochodną zwiększenia 
majątku trwałego Spółki i związanego z tym wzrostu kosztów ich utrzymania – 
amortyzacji, podatków i opłat (podatki od nieruchomości, opłaty za urządzenia 
wbudowane), remontów, monitoringu, ubezpieczenia.  

Prezydent Miasta sprawdził , czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy dnia 

7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

zweryfikował koszty związane ze świadczeniem usług poniesione w poprzednim roku 

obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej , z uwzględnieniem planowanych 

zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf , pod względem celowości ich ponoszenia. 

 Krzysztof  Witosiński 

                                                                                                    Prezydenta Miasta 

                                                                                                    Mirosław Pobłocki  


