
                             
  

UCHWAŁA Nr  XXIX/273/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 16 grudnia 2016 r. 
 
        w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

wiejskim Gminy Karczew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 139 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wiejskim 

Gminy Karczew przedstawione przez Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. z siedzibą  

w Karczewie, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały. 

   2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. 

   3. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  

                                                                                                Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 

1250. 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi tej ustawy. 

 Spółka Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie (WiKK) w dniu 

30.11.2016 r.  złożyła wniosek do Burmistrza Karczewa o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie wiejskim Gminy Karczew na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 

30.06.2018 r. 

 Odprowadzanie ścieków stanowi nowy rodzaj działalności gospodarczej w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków dla spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o., stąd 

pierwsza taryfa z nowego rodzaju działalności obowiązuje przez okres pierwszych osiemnastu 

miesięcy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.). 

W związku z faktem, iż rozbudowano sieci kanalizacyjne na terenie Gminy Karczew poza 

obszar miasta - konieczne jest zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

wiejskim Gminy Karczew. 

Usługę odbioru ścieków na terenie części wsi Otwock Mały świadczyć będzie spółka 

Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o. o., która podpisze umowy z mieszkańcami. Ścieki, na 

podstawie umowy o hurtowej sprzedaży ścieków między WiKK a Otwockim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) odprowadzane będą do oczyszczalni w Otwocku, ponieważ 

obszar Otwocka Małego w części, w której wybudowano kanalizację, należy do aglomeracji 

otwockiej. 

Stawka, jaką płacić będą mieszkańcy ustalana jest niniejszą uchwałą, natomiast stawka jaką 

płacić będzie WiKK do OPWiK ustalona zostanie w wyniku negocjacji między stronami. 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych wynosi 82,00 zł/przyłączenie. 

   

  

 

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  

                                                                                                Danuta  Trzaskowska 
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A. TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

I. Informacje ogólne 

Wniosek Taryfowy w zakresie odbioru ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej składany jest 

przez Wodociągi i Kanalizację Karczew Sp. z o.o. (dalej jako WiKK. Sp. z o.o. lub Spółka) pierwszy 

raz i taryfa w nim zawarta określa cenę za zbiorowe odprowadzanie ścieków za pośrednictwem 

kanalizacji sanitarnej. Taryfa definiuje warunki jej stosowania na terenie wiejskim Gminy Karczew w 

okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. 

Podstawą prawną opracowania nowej taryfy jest: 

1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139,1839, z 2016 r. poz. 1250) zwana dalej Ustawą, 

2) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886 ze zm.), zwane dalej 

Rozporządzeniem, 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, z 2002 r., poz. 70), 

4) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz.1757), 

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469) zwana dalej Prawo wodne, 

6) Decyzje wydane przez Burmistrza Karczewa nr RGS.7032.1.1.2012.AB i RGS.7032.6.2.2012.AB, 

7) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr 

XLVI/442/2013 z dnia 26 listopada 2013 r – zwanego dalej Regulaminem.  

Taryfowe ceny oraz stawki opłat abonamentowych dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków komunalnych realizowanego przez Wodociągi i Kanalizację Karczew Sp. z 

o.o. na podstawie posiadanych zezwoleń. 

 

II. Rodzaje prowadzonej działalności 

Spółka prowadzi działalność w zakresie: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
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Obecnie Spółka nie zajmuje się oczyszczaniem ścieków. 

Spółka nie osiąga przychodów z innych działalności. 

 

III. Rodzaj i struktura taryfy 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. opracowała taryfę wieloczłonową w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, która zawiera niejednolitą cenę usług odniesioną 

do 1  odprowadzanych ścieków oraz niejednolitą stawkę opłaty abonamentowej określoną 

stosownie do kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do 

świadczenia usług. Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 

określonej odrębnymi przepisami. 

Stawkę opłaty abonamentowej stanowią koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, 

koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, koszty rozliczenia należności za ścieki 

pomniejszające koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń będące podstawą do kalkulacji ceny 

za 1 m³ ścieków. 

Stawkę opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we 

wprowadzanych ściekach ustala się w oparciu o stawki opłat za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej określone w Tabeli 2. 

Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu WiKK Sp. z o.o., 

została skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów przeprowadzonych prób technicznych 

przyłącza wybudowanego przez Odbiorcę usług, do których zalicza się wyłączenie koszty robocizny 

oraz pracy sprzętu. Do stawki dolicza się podatek w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

IV. Taryfowe grupy odbiorców 

Wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków 

dokonano ze względu na zróżnicowane koszty oczyszczania ścieków oraz wysokość opłaty 

abonamentowej, wynikającą z różnego sposobu rozliczenia odebranych ścieków. Biorąc pod uwagę 

te uwarunkowania wyodrębnione zostały cztery grupy Odbiorców usług w zakresie odprowadzania 

ścieków dla terenu wiejskiego Gminy Karczew. 

Grupa I – cele socjalno-bytowe – dotyczy Odbiorców usług dostarczających ścieki powstające w 

gospodarstwach domowych. 

Grupa II – cele użyteczności publicznej – dotyczy Odbiorców usług dostarczających ścieki 

powstające w związku z prowadzoną działalnością w sferze użyteczności publicznej np. szkoły, 

żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, policja, urzędy. 
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Grupa III – cele produkcyjne, usługowe, inne – dotyczy Odbiorców usług dostarczających ścieki 

powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Grupa IV – cele bytowe, ryczałt – dotyczy Odbiorców usług dostarczających ścieki powstające w 

gospodarstwach domowych rozliczanych wg ryczałtu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 

na jednego mieszkańca (Dz. U. nr 8, z 2002 r., poz. 70). 

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zawierają, oprócz ceny za 1 m³ odebranych ścieków, 

stawkę opłaty abonamentowej, wyrażoną w jednostkach pieniężnych w zł/Odbiorcę usług/miesiąc. 

W ramach działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup 

Odbiorców usług wyodrębniono następujące rodzaje stawek opłat abonamentowych (w zł/miesiąc): 

a) stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę usług odprowadzającego wyłącznie ścieki 

rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego, 

b) stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę usług zaopatrywanego w wodę oraz 

odprowadzającego ścieki rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego, 

c) stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę usług odprowadzającego wyłącznie ścieki 

rozliczanego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, 

d) stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę usług zaopatrywanego w wodę oraz 

odprowadzającego ścieki rozliczanego na podstawie przeciętnych norm zużycia. 

 

V. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat 

Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki Spółka stosuje następujące rodzaje cen i stawek opłat: 

 cenę za odprowadzanie ścieków - wyrażoną w złotych za m³ odprowadzonych ścieków, którą 

Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Spółce, 

 stawkę opłaty abonamentowej - wyrażoną w złotych na Odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, 

którą Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce za utrzymanie gotowości do świadczenia 

usług urządzeń kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu urządzenia pomiarowego i 

rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków, 

 stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 

wybudowanego przez Odbiorcę usług,  

 stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej 

technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku 

zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych. 
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Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Spółka dolicza podatek VAT 

w wysokości określonej odrębnymi przepisami, według stawek obowiązujących w dniu wykonania 

usługi. 

 

Tabela 1. Zestawienie stawek opłat i cen za odprowadzanie cieków komunalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych ustalono w wysokości 82 zł netto / 

przyłączenie. 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE WIEJSKIM 
GMINY KARCZEW 

Grupa taryfowa 
Stawka opłaty abonamentowej 

netto [zł/miesiąc] 
Cena netto [zł/m³] 

Grupa I 
 

a) 5,15 6,16 

b) 3,15 6,16 

c) 4,30 6,16 

d) 3,30 6,16 

Grupa II 

a) 5,15 7,09 

b) 3,15 7,09 

c) 4,30 7,09 

d) 3,30 7,09 

Grupa III 
 

a) 5,15 7,26 

b) 3,15 7,26 

c) 4,30 7,26 

d) 3,30 7,26 

Grupa IV a) 4,30 8,22 
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Tabela 2. Wysokość stawek opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń w ściekach. 

Lp. 

Przedziały procentowe 

przekroczenia 

dopuszczalnych wskaźników 

wskazanych w tabeli 3 

Wartość procentowa kształtująca 

wysokość stawki opłaty za przekroczenie 

w relacji do ceny taryfowej za 1 m  

odprowadzanych ścieków 

Stawka opłaty za 

przekroczenie wskaźników 

w zł netto / 1m³ ścieków 

przekraczających 

dopuszczalne wskaźniki 

1. 0 – 10 % 5 % 0,36 zł / 1m³    

2. 10 – 50 % 10 % 0,73 zł / 1m³    

3. 50 – 100 % 20 % 1,45 zł / 1m³    

4. 100 – 200 % 30 % 2,18 zł / 1m³    

5. > 200 % 50 % 3,63 zł / 1m³    

 

Tabela 3. Wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wynikające z Umowy 

świadczenia usług zawartej z OPWiK Sp. z o.o. 

Lp. Wskaźnik składu nieczystości płynnych Jednostka stężenia 
Dopuszczalna 

wartość 

1. Temperatura  oC 35 

2. Odczyn pH 6,5 - 9,5 

3. Zawiesiny ogólne mg/ l 620 

4. ChZTCr mgO2/ l 930 

5. BZT5 mgO2/ l 430 

6. Azot amonowy mgNNH4/ l 200 

7. Azot azotynowy mgNNO2/ l 10 

8 Fosfor ogólny mgP/ l 8 

9. Chlorki mgCl/ l 1000 

10. Siarczany mgSO4/ l 500 

11. Chrom ogólny mgCr/ l 1,0 

12. Chrom +6 mgCr+6/l 0,2 

13. Cynk mgZn/l 5,0 

14 Ołów mgPb/l 1 

15. Kadm mgCd/l 0,4 

16. Substancje ropopochodne mg/l 15 

17. 
Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 

mg/l 100 

18 Detergenty surfaktanty anionowe mg/l 15 
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19. Detergenty surfaktanty niejonowe mg/l 20 

20. Siarczki mgS/l 1 

21. Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15 

 
Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji 

sanitarnej: 

1) Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

WiKK Sp. z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków przeprowadzanych w 

akredytowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie 

o odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych. O wynikach kontroli Spółka informuje odbiorcę usług w terminie do 14 

dni od daty przeprowadzenia kontroli. 

2) Odbiorca usług uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, wyliczone w sposób opisany Tabeli 2. 

3) Ilość ścieków zawierających przekroczenia dopuszczalnych wskaźników wymienionych w Tabeli 3 

będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego lub wodomierzy 

mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia ustania przekroczenia 

oraz z dnia, w którym stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do 

urządzeń kanalizacji sanitarnej. 

4) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się: 

a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Spółkę stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków 

wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, 

lub 

b) dzień wpływu do siedziby Spółki pisemnego wniosku Odbiorcy usług o przeprowadzenie 

ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych 

wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona na wniosek Odbiorcy usług potwierdzi 

brak przekroczeń, 

lub 

c) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez 

Odbiorcę usług laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w 

zakresie parametrów ścieków, w których stwierdzono przekroczenie pod warunkiem dokonania 

odczytu wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przez pracowników Spółki w dniu 
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pobrania ww. próbki ścieku oraz jeżeli wynik badania potwierdzi brak przekroczeń warunków 

dopuszczalnych wprowadzania ścieków. 

5) W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług 

przeprowadzona przez Spółkę, nie potwierdzi braku przekroczeń, Spółka naliczać będzie opłatę od 

przekroczeń, które wykazała ostatnia kontrola. 

 

VI. Warunki rozliczeń z dostawcami ścieków 

1) Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z postanowieniami 

Ustawy i Rozporządzenia wymienionego we wstępie. 

2) O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, opłata za odprowadzanie ścieków za 

pośrednictwem kanalizacji sanitarnej pobierana jest na podstawie określonych w taryfie cen i 

stawek opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 

12 miesięcy. 

3) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie 

braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość wody 

pobranej lub określonej w umowie. 

4) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego w uzgodnieniu WiKK Sp. z o.o. lub z Otwockim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej jako OPWiK Sp. z o.o.) 

5) W przypadku świadczenia usługi odprowadzania ścieków z instalacji nieopomiarowanej, ilość 

odprowadzonych 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. 

6) Wszystkie umowy odprowadzania ścieków z nieruchomości nieopomiarowanych 

wykorzystywanych dla prowadzenia działalności użyteczności publicznej oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej są okresowo przeglądane (weryfikowane) i nowelizowane w celu 

uaktualnienia indywidualnej normy ilości odprowadzanych ścieków.  

7) Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z jej wysokości 

regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług odprowadzał ścieki w okresie 

rozliczeniowym (§ 16 ust. 5 Rozporządzenia). 

8) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie określonym na fakturze, który 

nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia, na rachunek wskazany w fakturze. 
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Zgodnie z przepisami prawa w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na terenie 

wiejskim Gminy Karczew: 

1) 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, 

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza dodatkowego, jeżeli umowa nie 

stanowi inaczej, stosuje się zasady określone w pkt. 1) 

 

 

B. UZASADNIENIE WNIOSKU 

I. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez WiKK Sp. z o.o. w zakresie: 

 odprowadzania ścieków komunalnych, 

 zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usługi niezawodnego, w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków komunalnych w celu ich 

oczyszczania na oczyszczalni w Otwocku. 

 

II. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone we wniosku taryfowe ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów 

wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz w Regulaminie. 

Przedłożoną taryfę cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wiejskim 

Gminy Karczew Spółka przyjęła w oparciu o taryfę obowiązującą na terenie m. Karczewa. 

Przedstawione stawki i ceny opłat pozwolą na uzyskanie niezbędnych przychodów, zapewniających 

Spółce możliwość prowadzenia działalności w zakresie odprowadzania ścieków za pośrednictwem 

kanalizacji sanitarnej. Celem pośrednim jest budowanie świadomości mieszkańców w zakresie 

racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków. 

 

 

 



10 
 
 

III. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 

kosztów 

Spółka zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Na bieżąco wykonuje remonty sieci kanalizacyjnej, jednocześnie (w miarę możliwości 

finansowej Spółki) prowadzona będzie działalność inwestycyjna. 

Przedłożona taryfa określa cztery grupy taryfowe odbiorców, co pozwala na adekwatne 

zaszeregowanie kosztów oraz niezbędnych przychodów w miejscu ich powstawania. 

 

C. INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO 

URZĄDZEŃ NIE BĘDĄCYCH W POSIADANIU SPÓŁKI 

1) Informacja o ilości i cenie za zakup wody 

Nie dotyczy. 

2) Informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu 

Na dzień składania wniosku brak informacji. 
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Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z 

cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. 

Lp. 

Wyszczególnienie 
Taryfa 

obowiązująca 
Taryfa 
nowa 

Zmiana % 
4/3 taryfowa 

grupa 
odbiorców 

usług 

rodzaj cen i stawek opłat 

wielkość cen i stawek opłat 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I 

- cena usługi odprowadzania 
ścieków 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie urządzenia pomiarowego 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług zaopatrywanego w 
wodę oraz odprowadzającego ścieki 
rozliczanego w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług zaopatrywanego w 
wodę oraz odprowadzającego ścieki 
rozliczanego na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 
 

- cena wskaźnikowa
1)

 

 

6,16 
 

 
 

5,15 
 
 
 
 

3,15 
 
 
 
 
 

4,30 
 
 
 
 
 

3,30 
 
 

 
 

 

2 Grupa II 

- cena usługi odprowadzania 
ścieków 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie urządzenia pomiarowego 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług zaopatrywanego w 
wodę oraz odprowadzającego ścieki 
rozliczanego w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody 
 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 

 

 
7,09 

 
 
 

5,15 
 
 
 
 
 

3,15 
 
 
 
 
 

4,30 
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Odbiorcę usług zaopatrywanego w 
wodę oraz odprowadzającego ścieki 
rozliczanego na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 
 

- cena wskaźnikowa
1)

 

 
 

3,30 
 

 

3 Grupa III 

- cena usługi odprowadzania 
ścieków 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie urządzenia pomiarowego 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług zaopatrywanego w 
wodę oraz odprowadzającego ścieki 
rozliczanego w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług zaopatrywanego w 
wodę oraz odprowadzającego ścieki 
rozliczanego na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 
 

- cena wskaźnikowa
1)

 

 

7,26 
 

 
 

5,15 
 
 
 
 

3,15 
 
 
 
 
 

4,30 
 
 
 
 
 

3,30 
 
 

 
 

 

4 Grupa IV 

- cena usługi odprowadzania 
ścieków 
 
- stawka opłaty abonamentowej na 
Odbiorcę usług odprowadzającego 
wyłącznie ścieki rozliczanego na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia wody 
 

- cena wskaźnikowa
1)

 

 

8,22 
 
 
 

4,30 
 
 
 
 

 

1)
 Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzanie ścieków, wynikającą z 

cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków. 

 

                                                                                          Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  

                                                                                                     Danuta  Trzaskowska 
 


