
 
 

UCHWAŁA NR XLVI/772/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2009 roku 
 
w sprawie uchwalenia stawek i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  poz. 1806; z 2003 r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) w związku art. 24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: 
Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami: z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 
1. Uchwala na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawki i opłaty dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz innych gmin na podstawie zawartych 
porozumień międzygminnych.   

 
2. Stawki i opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały 
 
§ 2. 
Stawki i opłaty, o których mowa w § 1, obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2010 roku 
do dnia 30 czerwca 2011 roku. 
 
§ 3. 
Ustalone stawki i opłaty, Prezydent Miasta poda do publicznej wiadomości: w miejscowej 
prasie, na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.  
 
§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku z wyjątkiem § 3, który wchodzi w 
życie z dniem podjęcia uchwały. 
 



 
 

Załącznik do uchwały  
nr XLVI/772/09   

z dnia 17 grudnia 2009r. 
Taryfowe grupy odbiorców  
 
Symb

ol 
grupy 

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

I.1 

Budynki mieszkalne jedno- i 
wielolokalowe, instytucje użyteczności 
publicznej oraz placówki usługowe 
świadczące usługi o charakterze 
socjalno-bytowym, rozliczanie w 
okresie jednomiesięcznym. 
 

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele 
socjalno-bytowe. Gmina za wodę pobraną z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zasilania 
publicznych fontann i zraszania publicznych ulic i terenów 
zielonych. Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł 
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza.  

I.2 

Budynki mieszkalne jedno- i 
wielolokalowe, instytucje użyteczności 
publicznej oraz placówki usługowe 
świadczące usługi o charakterze 
socjalno-bytowym, rozliczanie w 
okresie dwumiesięcznym. 
 

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele 
socjalno-bytowe. Gmina za wodę pobraną z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych oraz zużytą do zasilania 
publicznych fontann i zraszania publicznych ulic i terenów 
zielonych. Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł 
prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej 
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza.  

II.1 

Zakłady przemysłu spożywczego i 
farmaceutycznego, rozliczanie w 
okresie jednomiesięcznym. 
 
 

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby 
produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni 
kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub 
na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady 
drobiarskie i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną 
w oparciu o wskazania wodomierza.  

II.2 

Zakłady przemysłu spożywczego i 
farmaceutycznego, rozliczanie w 
okresie dwumiesięcznym. 
 
 

Odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby 
produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni 
kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub 
na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady 
drobiarskie i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną 
w oparciu o wskazania wodomierza. 

III.1 

Przemysł pozostały i pozostałe usługi, 
rozliczanie w okresie 
jednomiesięcznym. 
  
 

Odbiorcy usług nie wymienieni w grupach I i II w tym m.in. 
zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, 
hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne. 
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza. 

III.2 
Przemysł pozostały i pozostałe usługi, 
rozliczanie w okresie 
dwumiesięcznym 
 

Odbiorcy usług nie wymienieni w grupach I i II w tym m.in. 
zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, 
hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne. 
Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o 
wskazania wodomierza.  

IV Gmina za wodę zużytą na cele 
przeciwpożarowe. 

Wg zasad wynikających z umowy zawartej w tym celu z 
gminą. 

 
 



 
Taryfowe grupy dostawców ścieków 
 

Symbol 
grupy Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

I 

Budynki mieszkalne jedno- 
i wielolokalowe, instytucje użyteczności 
publicznej oraz placówki usługowe 
świadczące usługi o charakterze 
socjalno-bytowym. 

Właściciele i zarządcy budynków. Odbiorcy rozliczani za 
ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o 
ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań 
wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość 
wody zużytej bezpowrotnie, oraz w oparciu o wskazania 
urządzeń pomiarowych.  

II Zakłady przemysłowe i pozostałe. 

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków 
określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na 
podstawie wskazań wodomierza głównego i 
dodatkowego określającego ilość wody zużytej 
bezpowrotnie, oraz w oparciu o wskazania urządzeń 
pomiarowych. 

 
 
 



 
 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 
 
Tabela  1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę (bez podatku VAT) 

Lp. 
Taryfowa 
grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 
Cena / stawka 

Jednostka miary 
netto 

1 2 3 4 5 

1. I.1, I.2 
cena za 1m3 wody 2,75 zł / m3 

stawka opłaty 
abonamentowej 7,95 zł / odbiorcę /okres rozliczeniowy 

2. II.1, II.2 
cena za 1m3 wody 2,78 zł / m3 

stawka opłaty 
abonamentowej 7,95 zł / odbiorcę /okres rozliczeniowy 

3. III.1, III.2 
cena za 1m3 wody 2,80 zł / m3 

stawka opłaty 
abonamentowej 7,95 zł / odbiorcę /okres rozliczeniowy 

4. IV cena za 1m3 wody 2,67 zł / m3 

 
 
Wysokość cen za odprowadzane ścieki 
 
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki (bez podatku VAT) 

Lp. 

Taryfowa 
grupa 
odbiorcó
w 

Wyszczególnienie 
Cena 

Jednostka miary netto 

1 2 3 4 5 

1. I, II cena za 1m3 

odprowadzanych ścieków 4,16 zł / m3 

 
Do cen i stawek  opłat określonych w kolumnach 4 (tabele 1 i 2) dolicza się podatek  
od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
 
 
 
 
 
 
 


