
DRUK NR 10/VIII – PROJEKT 
UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  
z dnia ………………… 

 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2015 r.  
do 30 czerwca 2016 r. 
 
 

Na podstawie 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) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobieraną z urządzeń 

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obejmującą cenę 
dostarczanej wody oraz stawki opłaty abonamentowej w wysokości: 
 

Lp. Grupa 
taryfowa 

Charakterystyka Rodzaj cen  
i stawek opłat 

Cena/stawka 
(netto)  

1. Grupa 1 
Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w jednomiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
8,97 zł/okres rozlicz. 

2. Grupa 2 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy 
mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 

Cena wody 
 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
 
5,18 zł/ okres rozlicz. 

3. Grupa 3 
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w okresach rozliczeniowych, korzystający z lokali w budynkach 
wielolokalowych 

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
3,80 zł/ okres rozlicz. 

4. Grupa 6 
Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w dwumiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
10,35 zł/ okres rozlicz 

5. Grupa 7 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy 
mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 

Cena wody 
 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
 
6,56 zł/ okres rozlicz. 

6. Grupa 8 
Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w dwumiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody 

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
5,26 zł/ okres rozlicz. 

7. Grupa 9 
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody 

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
4,01 zł/ okres rozlicz. 

8. Grupa 10 
Odbiorcy usług wodociągowych rozliczani w trzymiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
11,73 zł/ okres rozlicz 

9. Grupa 11 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierzy 
mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 

Cena wody 
 
 
Opłata abonamentowa 

3,39 zł/m3 
 
 
7,94 zł/ okres rozlicz. 

  
 

§ 2. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzanych do urządzeń 
eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obejmującą: 

1) cenę odprowadzanych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej w wysokości: 

 
Lp. Grupa 

taryfowa 
Charakterystyka Rodzaj cen  

i stawek opłat 
Cena/stawka 

(netto)  

1. Grupa 1 

Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w jednomiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania wodomierza 
zainstalowanego na ujęciu własnym lub urządzenia pomiarowego lub 
wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
9,24 zł/ okres rozlicz. 

2. Grupa 2 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego lub wskazania 
wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
5,45 zł/ okres rozlicz. 



3. Grupa 3 Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych korzystający z lokali 
w budynkach wielolokalowych 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
3,80 zł/ okres rozlicz. 

4. Grupa 6 

Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w dwumiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania wodomierza 
zainstalowanego na ujęciu własnym lub urządzenia pomiarowego lub 
wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
10,89 zł/ okres rozlicz 

5. Grupa 7 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego lub wskazania 
wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
7,10 zł/ okres rozlicz. 

6. Grupa 8 Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w dwumiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
5,80 zł/ okres rozlicz. 

7. Grupa 9 
Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
4,55 zł/ okres rozlicz. 

8. Grupa 11 

Odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych rozliczani
w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego lub wskazania 
wodomierzy mierzących ilość wody bezpowrotnie zużytej 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
8,75 zł/ okres rozlicz. 

9. Grupa 12 Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w trzymiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,14 zł/m3 
 
 
7,45 zł/ okres rozlicz. 

 

2) stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej, w wysokości: 

 
Lp. Wskaźniki określające parametry 

przekroczeń 
Dopuszczalne wartości 

wskaźników 
(g/m3) 

Opłata za przekroczenia 
(zł/m3) 
(netto) 

1 ChZT 2.000 
2 BZT5 1.000 
3 Zawiesina ogólna 1.000 
4 Fosfor ogólny 20 

0,60 zł/m3 

 
§ 3. Do cen i stawek opłat określonych w §1 i §2 dolicza się podatek od towarów i usług  

w wysokości 8%. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r. 
 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

 
Elżbieta Kasprzyk 

 
 



 
Uzasadnienie  

 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jako przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne prowadzące działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino, w dniu 21 kwietnia 2015 r. złożyło 
„Wnioseko zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej”. Dnia 14 maja 2015 r. Przedsiębiorstwo złożyło 
skorygowany wniosek, ustalający nowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków 
odpowiednio na poziomie 3,39 zł/m3 netto (woda) i 5,14 zł/m3 netto (ścieki). Nowe taryfy obowiązywać 
będą w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. Wniosek został zweryfikowany w trybie art. 24 
ust. 4 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). 

Zgodnie z art. 24 przedmiotowej ustawy, na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, rada gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące 1 rok. 

 
 
 

Sporządził: 
 
Mariusz Tarka 
 
 


