
Druk nr 6/XXXVII 
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 2017 r.  
do 30 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 328) 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)  

Cena/stawka 
(brutto) 

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

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

4,15 zł/m3 
 
8,83 zł/okres rozlicz. 

4,48 zł/m3 
 
9,54 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 

4,15 zł/m3 
 
 
5,69 zł/ okres rozlicz. 

4,48 zł/m3 
 
 
6,15 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 

4,15 zł/m3 
 
3,15 zł/ okres rozlicz. 

4,48 zł/m3 
 
3,40 zł/okres rozlicz. 

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

Cena wody 
 
Opłata abonamentowa 

4,15 zł/m3 
 
11,37 zł/ okres rozlicz 

4,48 zł/m3 
 
12,28 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 

4,15 zł/m3 
 
 
8,23 zł/ okres rozlicz. 

4,48 zł/m3 
 
 
8,89 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 

4,15 zł/m3 
 
7,69 zł/ okres rozlicz. 

4,48 zł/m3 
 
8,31 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 

4,15 zł/m3 
 
6,39 zł/ okres rozlicz. 

4,48 zł/m3 
 
6,90 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)  

Cena/stawka 
(brutto) 

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 

5,57 zł/m3 
 
 
8,94 zł/ okres rozlicz. 

6,02 zł/m3 
 
 
9,66 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 

5,57 zł/m3 
 
 
5,80 zł/ okres rozlicz. 

6,02 zł/m3 
 
 
6,26 zł/ okres rozlicz. 

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

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 
Opłata abonamentowa 

5,57 zł/m3 
 
 
3,15 zł/ okres rozlicz. 

6,02 zł/m3 
 
 
3,40 zł/ okres rozlicz. 

4. Grupa 6 
Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani w 
dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych, w oparciu 
o wskazania wodomierza zainstalowanego na ujęciu 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
 

5,57 zł/m3 
 
 

6,02 zł/m3 
 
 



własnym lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza 
mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 

Opłata abonamentowa 10,35 zł/ okres 
rozlicz 

11,18 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 

5,57 zł/m3 
 
 
8,45 zł/ okres rozlicz. 

6,02 zł/m3 
 
 
9,13 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 

5,57 zł/m3 
 
 
7,91 zł/ okres rozlicz. 

6,02 zł/m3 
 
 
8,54 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 

5,57 zł/m3 
 
6,61 zł/ okres rozlicz. 

6,02 zł/m3 
 
7,14 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) 

Opłata za przekroczenia (zł/m3) 
(brutto) 

1. ChZT 2.000 
2. BZT5 1.000 
3. Zawiesina 1.000 
4. Fosfor ogólny 20 
5. Substancje powierzchniowo – czynne 

(anionowe, niejonowe) – SPC (A+N) 
70 

0,60 zł/m3 0,65 zł/m³ 

 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 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 2017 r. złożyło 
„Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej”. Przedmiotowy 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). 

Nowe taryfy ustalają podwyższone ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.  
Cena 1 m3 dostarczanej wody została ustalona na poziomie 4,15 zł netto, co w stosunku do ceny 
obowiązującej w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (3,81 zł netto) oznacza wzrost  
o 8,92 %. Nową cenę za 1 m3 odprowadzanych ścieków ustalono z kolei na poziomie 5,57 zł netto, co  
w stosunku do ceny aktualnie obowiązującej (5,42 zł netto) oznacza wzrost o 2,77 %. Zgodnie 
z uzasadnieniem złożonego przez Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp. z o.o. wniosku, 
wprowadzone taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania uzyskanie przychodów na poziomie 
umożliwiającym realizację niezbędnych i koniecznych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 
2018 r. konserwacji i remontów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zmianę wysokości stawek opłat 
abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych przedstawia natomiast poniższa tabela: 

 
Stawka opłaty abonamentowej netto 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Lp. Grupa 

taryfowa Stawka 
obowiązująca 

[zł/okres rozlicz.] 

Stawka nowa 
[zł/okres rozlicz.] Zmiana %

Stawka 
obowiązująca 

[zł/okres rozlicz.]

Stawka nowa 
[zł/okres rozlicz.] Zmiana % 

1 Grupa 1 8,10 8,83 9,01 % 8,33 8,94 7,32 % 
2 Grupa 2 4,95 5,69 14, 95 % 5,18 5,80 11,97 % 
3 Grupa 3 3,16 3,15 - 0,32 % 3,16 3,15 - 0,32 % 
4 Grupa 6 9,89 11,37 14,96 % 10,35 11,59 11,98 % 
5 Grupa 7 6,74 8,23 22,10 % 7,20 8,45 17,36 % 
6 Grupa 8 5,73 7,69 34,20 % 6,19 7,91 27,79 % 
7 Grupa 9 4,66 6,39 37,12 % 5,12 6,61 29,10 % 

 
Nowe taryfy obowiązywać będą w okresie od 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z art. 24 wspomnianej 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. 

 
 
 

Sporządziła: 
 
Natalia Szatanik 
 
 
 


