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Taryfa

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
dla miasta Polanica-Zdrój 

zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju

Nr VIII/36/2007 z dnia 31 maja 2007 roku

1.  INFORMACJE OGÓLNE

1.1.  Niniejsza  taryfa  obowiązuje  odbiorców  usług  wodociągowo-kanalizacyjnych 
obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. 
zwanej dalej “spółką” w okresie od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

1.2.   Taryfa zawiera następujące rodzaje oraz wysokości :
a) cen za dostawę wody
b) cen za odprowadzenie ścieków
c) wysokość opłaty abonamentowej
d) opłat dodatkowych pobieranych za dodatkowe usługi lub czynności, wykonywane 
na zlecenie przyłączonego podmiotu
a także warunki ich stosowania.

1.3.  Taryfa uwzględnia postanowienia :
         a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
       b) rozporządzenia 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. Nr 127, 
poz. 886),
c)  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  stycznia  2002r.  w  sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
d)  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego w Polanicy-Zdroju zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej nr XXXVIII/270/2005 z dnia 14 grudnia 2005r.

1.4.  Taryfowe  ceny  i  stawki  opłat  dotyczą  wszystkich  odbiorców  usług  w  zakresie 
dostawy  wody  i  odbioru  ścieków  świadczonych  przez  przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, 

1.5   Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

1.6.  Rozliczenia  oparte  na  wskazaniach  urządzeń  do  pomiaru  zużycia  wody 
i odprowadzonych ścieków, dokonywane są z dokładnością do 1 m³.

2.   RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

2.1.   Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  prowadzi działalność w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
podstawie zezwolenia wydanego Decyzją nr 72/06 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój 
z dnia 27.01.2006r. (pismo UM-SN-7033/1/03)
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2.2.   Zgodnie z zezwoleniem przedmiotem działalności MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 
jest :
a) działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczenie wody
b) działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

3.  RODZAJ I STRUKTURA TARYFY

Przyjęto taryfę wieloczłonową zawierającą:
• ceny 
• stawki opłat,

niejednolitą obejmującą:
•   jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębnie dla 

zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków
• różne dla poszczególnych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych.

4.TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowa  grupa  odbiorców  usług obejmuje  odbiorców  wyodrębnionych  na  podstawie 
charakterystyki  zużycia  wody  lub  odprowadzanych  ścieków,  warunków  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu 
rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz 
sposób  korzystania  z  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  dokonano  podziału 
odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców 
usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1.  Zaopatrzenie w wodę:
1.1 GRUPA 1 - gospodarstwa 

domowe, właściciele, 
wspólnoty, zarządcy oraz 
posiadający inny tytuł 
prawny do nieruchomości

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, hotele, 
pensjonaty, sklepy, zakłady usługowe i przemysłowe, 
instytucje użyteczności publicznej oraz placówki i budynki 
usługowe i inne, zużywające wodę do celów bytowo-
gospodarczych i pożarowych

rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego
1.2 GRUPA 2 - gospodarstwa 

domowe w budynkach 
wielolokalowych, 
właściciele, wspólnoty, 
zarządcy oraz posiadający 
inny tytuł prawny do 
nieruchomości

Budynki mieszkalne wielorodzinne, hotele, pensjonaty, 
sklepy, zakłady usługowe, instytucje użyteczności 
publicznej oraz placówki i budynki usługowe i inne, 
zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych i 
pożarowych

rozliczane w oparciu o wodomierze lokalowe i 
dodatkowe

1.3 GRUPA 3 - gospodarstwa 
domowe oraz użytkownicy 
lokali użytkowych, 
usługowych i handlowych.

Lokale mieszkalne i użytkowe zużywające wodę do celów 
bytowo-gospodarczych

Rozliczane  w  oparciu  o  wskazania  normy  zużycia 
(ryczałty)
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L.p. Taryfowa grupa odbiorców 
usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

2. Odprowadzanie ścieków :
2.1 GRUPA 4 - gospodarstwa 

domowe, właściciele, 
wspólnoty, zarządcy oraz 
posiadający inny tytuł 
prawny do nieruchomości

Odbiorcy  rozliczani  za  ilość  odprowadzanych  ścieków 
określoną  w  oparciu  o  ilość  zużytej  wody,  ustaloną  na 
podstawie wskazań  wodomierza głównego, dodatkowego 
lub  na  podstawie  przepisów  dotyczących  przeciętnych 
norm zużycia wody.

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

1.   wodomierz główny- przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący 
się na każdym przyłączu wodociągowym,

2.  wodomierz  lokalowy-  przyrząd  pomiarowy  zainstalowany  w  każdym  lokalu 
nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w 
sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

3.  wodomierz  dodatkowy-  przyrząd  pomiarowy  zainstalowany  dodatkowo,  obok 
wodomierza głównego, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów 
zieleni,  itp.,  spływającej  bezpośrednio  do  gleby (gruntu)  lub  wodomierza  na  ujęciu 
własnym.

5.   RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

W  rozliczeniach  z  odbiorcami  usług  w  zależności  od  ich  zaklasyfikowania  do 
odpowiednich  grup  taryfowych  obowiązują  zróżnicowane  ceny  i  stawki  opłat 
abonamentowych oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

cena – wyrażona w złotych za 1m³ dostarczanej wody,
stawka opłaty abonamentowej – nie  zależna od ilości  dostarczanej  wody,  płacona za 
każdy        okres rozliczeniowy bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub też 
jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za miesiąc,

W rozliczeniach za odebrane ścieki :
cena- wyrażona w złotych za 1m³ odebranych ścieków,

W rozliczeniach za przyłączenie do urządzeń MZK w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o. oraz 
innych usługach nie objętych stosowany opłatami za dostawę wody  odbiór ścieków jest 
cennik opłat stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków  przedsiębiorstwa  wodociągowo  –  kanalizacyjnego  w  Polanicy-Zdroju 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/270/2005 z dnia 14 grudnia 2005r.:

Do cen i  stawek opłat  (netto),  zgodnie z  §2,  pkt.  9  do 11 Rozporządzenia dolicza się 
podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 7% wprowadzony odrębnymi przepisami.
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1.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę :

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

netto z VAT
Jednostka miary

0 1 2 3 4 5

1
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

cena za dostarczoną wodę 2,56 2,74 zł/m³

2 Grupa 1 stawka opłaty 
abonamentowej 5,68 6,08 zł/odbiorcę/miesiąc

3 Grupa 2 stawka opłaty 
abonamentowej 5,08 5,44 zł/odbiorcę/miesiąc

4 Grupa 3 stawka opłaty 
abonamentowej 3,04 3,25 zł/odbiorcę/miesiąc

1.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenia ścieków

L.p. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

netto z VAT
Jednostka miary

0 1 2 3 4 5

1 Grupa 4 cena za odebrane ścieki 2,60 2,78 zł/m³

1.3. Stawki opłaty za przyłączenie podmiotów do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
        (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania 

ścieków)

L.p. Wyszczególnienie stawka opłaty 
netto

stawka opłaty  
brutto

Jednostka 
miary

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej 200 244 zł/przył.
2. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 100 122 zł/przył.

3. Przyłączenie  do  sieci  wodociągowej 
i kanalizacyjnej (jednocześnie) 250 305 zł/przył.

1.4. Opłaty za czynności dodatkowe
(zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania 
ścieków)

L.p. Wyszczególnienie stawka opłaty  
netto

Stawka opłaty 
brutto

Jednostka 
miary

1. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie 
przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne 

240 292,80 zł/włączenie
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L.p. Wyszczególnienie stawka opłaty  
netto

Stawka opłaty 
brutto

Jednostka 
miary

włączenie

2. Sprawdzenie stanu technicznego 
wodomierza do średnicy dn 25* 100 122 zł/spr

3. Sprawdzenie stanu technicznego 
wodomierza od dn 32 do 40* 120 146,40 zł/spr

4. Sprawdzenie stanu technicznego 
wodomierza o średnicy dn 50* 180,00 219,60 zł/spr

5. Uzgodnienie lokalizacji obiektów 
budowlanych
— domy jednorodzinne itp. obiekty 
mieszkalne za format A4 w skali 1:500** 11,48 zł 14,00 zł

— inne obiekty kubaturowe i liniowe za 
format A4 w skali 1:500** 19,67 zł 24,00 zł

6.
Naniesione na planach sytuacyjno-
wysokościowych istniejącego uzbrojenia 
wod-kan za format A4 W skali 1:500**

— jeden rodzaj instalacji 11,48 zł 14,00 zł
— dwa rodzaje instalacji 13,11 zł 16,00 zł
— trzy rodzaje instalacji 19,67 zł 24,00 zł

7. Odbiór techniczny przyłącza wod-kan za 
jedno przyłącze 49,18 zł 60,00 zł

8.
Przegląd wewnętrzny instalacji wod-kan 
(przed włączeniem do sieci miejskiej) za 
jedną instalację
— w budynku jednorodzinnym itp. 24,59 zł 30,00 zł
— w innych obiektach 28,69 zł 35,00 zł

9.
Zamontowanie wodomierza na 
przygotowanym podejściu, przy średnicy 
wodomierza
— ø 15÷40 mm w obiektach bud. 
mieszkaniowego 49,18 zł 60,00 zł

— j.w. w pozostałych obiektach 57,38 zł 70,00 zł
— ø 50÷100 mm w obiektach bud. 
mieszkaniowego 57,38 zł 70,00 zł

— j.w. w pozostałych obiektach 65,57 zł 80,00 zł
— powyżej 100 mm 73,77 zł 90,00 zł

10. Wymiana wodomierza uszkodzonego z 
winy użytkownika wraz z oplombowaniem

Jak pozycja
9x2 + koszt
wodomierza

Jak pozycja
9x2 + koszt
wodomierza

11. Oplombowanie wodomierza 50,00 zł 61,00 zł zł/wodomierz 

12. Za założenie nowych plomb w miejscu 
zerwanych lub uszkodzonych, z winy 
odbiorcy na liczniku lub na innym 
elemencie podlegającym oplombowaniu 
przez dostawcę, pobiera się opłaty za 
sprawdzenie stanu technicznego układu 

163,93 zł 200,00 zł zł/wodomierz
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L.p. Wyszczególnienie stawka opłaty  
netto

Stawka opłaty 
brutto

Jednostka 
miary

pomiarowo-rozliczeniowego

13.

W przypadku poddania licznika z winy 
odbiorcy ponownej legalizacji z powodu 
zerwania lub naruszenia plomb 
legalizacyjnych nałożonych przez Główny 
Urząd Miar pobiera się opłatę wynikającą z 
sumy opłaty pobranej przez jednostkę 
legalizacyjną i opłaty związanej

Jak pozycja
9x2 + poz.12

Jak pozycja
9x2 + poz.12

14.
Opłata za odczyt dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego dla celów 
podlewania ogrodu przydomowego

3,00 zł 3,66 zł za odczyt

15. Usługi nie wymienione w poz. 1÷14 Wg kalkulacji 
indywidualnej

* stawkę opłaty pobiera się wyłącznie wtedy, gdy wynik badania nie potwierdzi zgłoszonych 
przez odbiorcę zastrzeżeń.
** opłatę za formaty większe niż A4 ustala się jako wielokrotność opłat za format A4 plany w 
innej skali niż 1:500 przelicza się na ilość formatów A4 w skali 1:500

6.  WARUNKI  ROZLICZEŃ  Z  UWZGLĘDNIENIEM  WYPOSAŻENIA 
NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

6.1.Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

6.2.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 okres rozliczeniowy , w którym były świadczone usługi.

6.3.Okres rozliczeniowy ustalony jest w umowie i wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy.
6.4.W przypadkach uzasadnionych specyficznymi warunkami dostawy lub sprzedaży 

wody  a  także  odbioru  ścieków  możliwe  jest  dokonywanie  rozliczeń  w  innych 
okresach niż podawane w punkcie 6.3.

6.5.Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, 
czy  Odbiorca  usług  pobierał  wodę  lub  odprowadzał  ścieki  w  okresie 
rozliczeniowym.

6.6.Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 
warunkach i w terminach określonych w umowie.

6.7.Opłaty  abonamentowe  dotyczą  wszystkich  odbiorców  usług,  bez  względu  na 
wyposażenie  w  przyrządy  pomiarowe.  Wysokość  opłaty  abonamentowej 
uzależniona jest od rodzaju urządzeń pomiarowych.

6.8.Ilość  wody  dostarczonej  do  nieruchomości  ustala  się  na  podstawie  wskazań 
wodomierza głównego lub norm zużycia wody. 

6.9.Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 
podstawie wskazań tych urządzeń.

6.10.Jeżeli budynek (nieruchomość) nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe ilość 
odebranych  ścieków  z  nieruchomości  ustala  się,  jako  ilość  równą  dostarczonej 
wody, na podstawie wskazań wodomierza głównego lub norm zużycia wody.

6.11.Ilość  odprowadzonych  ścieków  w  rozliczeniach  z  odbiorcami  usług,  którzy 
zainstalowali  na własny koszt  wodomierz dodatkowy,  ustalana jest  w wysokości 
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różnicy (sumy) odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
6.12.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej 

wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza.

7.  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

      7.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

L.p. Symbol taryfowej grupy 
odbiorców usług Zakres świadczonych usług

0 1 2
1. Zaopatrzenie w wodę :

1.1. Grupa 1 Zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  budynków  –  pobór, 
uzdatnianie,  dostarczanie,  rozliczanie  w  oparciu  o 
wskazania wodomierza głównego – woda zużywana do 
celów bytowo-gospodarczych.

1.2. Grupa 2 Zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  budynków  –  pobór, 
uzdatnianie,  dostarczanie,  rozliczanie  w  oparciu  o 
wskazania  wodomierza  lokalowego  oraz 
dodatkowych/ego lub sprzężonego.

1.3. Grupa 3 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców w budynkach 
wielolokalowych  -   pobór,  uzdatnianie,  dostarczanie, 
rozliczanie w oparciu o normy zużycia wody

2. Odprowadzanie ścieków :
2.1. Grupa 4 Zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  –  odprowadzanie, 

oczyszczanie,  rozliczanie  na  podst.  wodomierza 
głównego,  dodatkowego  lub  w  oparciu  o  przepisy  w 
sprawie przeciętnych norm zużycia wody.

     7.2.  Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych  obsługi  klientów  wynikających  z  obowiązujących  przepisów  prawa, 
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Jakość wody dostarczanej  przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp.  z  o.o.  jest  zgodna z 
normami  krajowymi  i  potwierdzana  badaniami  prowadzonymi  przez  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.

                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                    /-/ Magdalena Ptaszek
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