TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA GMINY EŁKU
1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku na okres
36 miesięcy t. j. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2021 roku .
Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Podstawę prawną opracowania taryf w szczególności stanowią:







Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) – zwana dalej
„Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu" ,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) – zwana
dalej „Ustawa Prawo Wodne”,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego
2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków – zwane dalej „Rozporządzenie o zbiorowym zaopatrzeniu”,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek za usługi wodne – zwane dalej „Rozporządzenie w spawie jednostkowych
stawek”.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych oraz
kanalizacyjnych (w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji
sanitarnej) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Ełku - dalej zwanej również „Przedsiębiorstwem" lub „Spółką", z wyłączeniem usług
świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

2. Rodzaje prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Ełku na podstawie zezwolenia
wydanego Decyzją Zarządu Miasta Ełku nr MK.7015/3/17/02 z dnia 10.05.2002 roku.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę za pomocą urządzeń
wodociągowych;
2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych;
3. oraz inne rodzaje działalności zawarte w akcie założycielskim Spółki.

3. Rodzaj i struktura taryf
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług obowiązują
zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za
dostarczoną wodę obowiązuje taryfa jednoczłonowa, niejednolita – występuje
zróżnicowanie cen dla poszczególnych grup odbiorców.
Natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa
jednoczłonowa, jednolita. Cena za odprowadzone ścieki jest jednakowa dla wszystkich grup
odbiorców.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy
sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania
ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału
odbiorców usług na dwie grupy:



gospodarstwa domowe,
odbiorcy pozostali.

W poniższych tabelach przedstawiono charakterystykę taryfowych grup odbiorców usług
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tabela 1 Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
L.p. Taryfowa grupa
odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców




1.

2.

Gospodarstwa
domowe

Pozostali odbiorcy










gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i
wielorodzinnych;
właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie
zasobów mieszkaniowych;
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów
mieszkaniowych;
jednostki sfery budżetowej;
stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe i zawodowe,
wojsko, policja;
służba zdrowia – szpitale i przychodnie lekarskie;
szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe;
domy opieki społecznej, sanatoria i uzdrowiska;
hale sportowe;
bursy szkolne, internaty, domy studenckie;
sklepy i zakłady usługowe w zakresie zużycia wody do
celów socjalno – bytowych osób w nich pracujących.

Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1. oraz GminaMiasto Ełk w zakresie opłat określonych w art. 22 Ustawy.

Tabela 2 Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
L.p. Taryfowa grupa
odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców




1.

2.

Gospodarstwa
domowe

Pozostali odbiorcy










gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i
wielorodzinnych;
właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie
zasobów mieszkaniowych;
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów
mieszkaniowych;
jednostki sfery budżetowej;
stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe i zawodowe,
wojsko, policja;
służba zdrowia – szpitale i przychodnie lekarskie;
szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe;
domy opieki społecznej, sanatoria i uzdrowiska;
hale sportowe;
bursy szkolne, internaty, domy studenckie;
sklepy i zakłady usługowe w zakresie zużycia wody do
celów socjalno – bytowych osób w nich pracujących.

Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1.

Kwalifikacja do poszczególnej grupy odbiorców następuje na podstawie przedłożonej przez
odbiorcę dokumentacji lub stosownego oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności
oraz posiadanej przez spółkę wiedzy na temat odbiorcy usług.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiednich
grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczaną wodę obowiązuje cena – wyrażona w złotych za 1 m3
dostarczonej wody.
W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje:



cena – wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
stawka opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych.

Do cen i stawek opłat netto doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),
zgodnie z § 2 pkt 1, 6 Rozporządzenia o zbiorowym zaopatrzeniu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami stawka podatku wynosi 8%.

5.1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
W poniższych tabelach przedstawiono wysokość cen za dostarczoną wodę w okresach
obowiązywania nowych taryf
Tabela 3 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca
( od 14 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku )

Grupa

Rodzaj opłaty

Gospodarstwa
cena za dostarczoną wodę
domowe
Pozostali
cena za dostarczoną wodę
odbiorcy

Cena/stawka
opłaty netto

Cena/stawka
Jednostka miary
opłaty brutto

3,50

3,78

zł/m3

3,54

3,82

zł/m3

Tabela 4 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca
( tj. od 14 czerwca 2019 roku do 13 czerwca 2020 roku )

Grupa

Rodzaj opłaty

Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy

cena za dostarczoną
wodę
cena za dostarczoną
wodę

Cena/stawka Cena/stawka
opłaty netto opłaty brutto

Jednostka
miary

3,72

4,02

zł/m3

3,75

4,05

zł/m3

Tabela 5 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca
( tj. od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku )

Grupa

Rodzaj opłaty

Gospodarstwa
cena za dostarczoną wodę
domowe
Pozostali
cena za dostarczoną wodę
odbiorcy

Cena/stawka
opłaty netto

Cena/stawka
Jednostka miary
opłaty brutto

3,89

4,20

zł/m3

3,93

4,24

zł/m3

5.2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
W poniższych tabelach przedstawiono wysokość cen za odprowadzone ścieki w okresach
obowiązywania nowych taryf
Tabela 6 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca
( tj. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2019 roku )

Grupa

Rodzaj opłaty

Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy

cena za odprowadzone
ścieki
cena za odprowadzone
ścieki

Cena/stawka
opłaty netto

Cena/stawka
opłaty brutto

Jednostka
miary

5,63

6,08

zł/m3

5,63

6,08

zł/m3

Tabela 7 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca
( tj. od 14 czerwca 2019 roku do 13 czerwca 2020 roku)

Grupa

Rodzaj opłaty

Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy

cena za odprowadzone
ścieki
cena za odprowadzone
ścieki

Cena/stawka
opłaty netto

Cena/stawka
opłaty brutto

Jednostka
miary

5,71

6,17

zł/m3

5,71

6,17

zł/m3

Tabela 8 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca
( tj. od 14 czerwca 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku)

Grupa

Rodzaj opłaty

Gospodarstwa
domowe
Pozostali
odbiorcy

cena za odprowadzone
ścieki
cena za odprowadzone
ścieki

Cena/stawka
opłaty netto

Cena/stawka
opłaty brutto

Jednostka
miary

5,93

6,40

zł/m3

5,93

6,40

zł/m3

5.3 Taryfa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

Wysokość stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie obowiązywania nowych taryf
przedstawia poniższa tabela. Należy jednoznacznie podkreślić, iż opłaty te nie są powiązane z
opłatami taryfowymi ponoszonymi przez odbiorców usług kanalizacyjnych, a stanowią
jedynie informację o dodatkowych kosztach z tytułu przekroczenia warunków
odprowadzania ścieków przemysłowych.

Tabela 9 Wysokość i rodzaj opłat dodatkowych w okresie od 1 do 36 miesiąca
( tj. od 14 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2021 roku)

Rodzaj wskaźnika

Jednostka

BZT5
ChZT
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny

mg O2/dm3
mg O2/dm3
mg/dm3
mgN/dm3
mgP/dm3

Dopuszczalne stężenia
zanieczyszczeń
w ściekach przemysłowych
700
1400
650
98
22

Cena netto zł/kg
ładunku
2,63
1,32
2,83
18,77
83,65

Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłaty dodatkowe za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie metodyki
badawczej zawartej w poniższych procedurach po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określonych w powyższej tabeli.

Tabela 10: Metodyka badawcza zawarta w procedurach po przekroczeniu dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń
Rodzaj
wskaźnika
BZT5
ChZT
Zawiesina
ogólna

Jednostka

Metoda badawcza

mg O2/dm3
mg O2/dm3

Procedura badawcza PB-04
PN-ISO 15705:2005

mg/dm3

PN-EN 872:2002

Azot ogólny

mg N/dm3

Azotyny
PN-EN 26777:1999
Azotany
Procedura badawcza PB-01
Azot ogólny Kjeldahla
Procedura badawcza PB-02

Fosfor ogólny

mgP/dm3

Procedura badawcza PB-03

1. Podstawą rozpoczęcia procedury naliczania opłaty dodatkowej jest protokół
laboratorium Przedsiębiorstwa z badań całodobowych z użyciem urządzenia
pobierającego ścieki co 1 godzinę, który otrzymuje również dostawca ścieków.
2. Opłatę dodatkową nalicza się za okres, w którym nastąpiło przekroczenie wartości
parametrów przedstawionych w powyższej tabeli.
3. Dostawca ścieków powiadamia Przedsiębiorstwo o fakcie zaprzestania przekroczenia,
dokumentując to wynikami z akredytowanego laboratorium.
4. Na zlecenie dostawcy ścieków, laboratorium przedsiębiorstwa może dokonać
badania kontrolnego za dodatkową opłatą.
5. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji dotyczy więcej niż jednego
wskaźnika, opłata dodatkowa będzie naliczana tylko za jeden wskaźnik, którego
przekroczenie stanowi najwyższą wartość.
6. Opłatę dodatkową netto za okres, w którym nastąpiło przekroczenie parametrów
zanieczyszczeń nalicza się mnożąc wielkość przekroczenia ładunku przez stawkę
opłaty dodatkowej z w/w tabeli.
7. Do opłaty dodatkowej netto dolicza się podatek od towaru i usług w wysokości
wynikającej z odrębnych przepisów obowiązujących w tym zakresie (na dzień
dzisiejszy jest to 8%).

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia o zbiorowym
zaopatrzeniu.
2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy
miesiąc, w którym były świadczone usługi.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i terminach określonych w umowie i fakturze VAT.
4. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala
się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odprowadzanych ścieków z
nieruchomości.
5. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na
podstawie wskazań tych urządzeń.
6. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy
zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy ustalana jest w wysokości
różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
7. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do
nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone
odrębnymi przepisami prawa a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości
wody wynikającej z normy.
8. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków gdy brak jest urządzenia
pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach, jako równą
ilości ścieków określonej w umowie.
9. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilości 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.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Określone w taryfie ceny i stawki opłat będą stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego przez Radę Miasta Ełku Uchwałą
nr XL/353/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku.
Jakość dostarczanej odbiorcom usług wody oraz jakość oczyszczanych ścieków spełniają
wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Jakość dostarczanej wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294), wydanego na podstawie ustawy.
Stosowane przez Spółkę rozwiązania technologiczne spełniają wymogi przepisów ochrony
środowiska, pozwoleń wodnoprawnych oraz BHP, natomiast sieci oraz pozostałe urządzenia
wodociągowo - kanalizacyjne utrzymywane są w sprawności i dobrym stanie technicznym dla
zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków. Są one zgodne zarówno z
normami określonymi w przepisach krajowych, jak i europejskich.

8. Niniejsze taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Białymstoku Decyzją znak: BI.RET.070.593.2018.TR z dnia 02 maja 2018 roku
uzupełnioną Postanowieniem znak: BI.RET.070.593.1.2018.TR z dnia 17 maja
2018 roku.
Ełk , dnia 07 czerwca 2018 roku
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ełku
Wojciech Jassak

