
projekt 

UCHWAŁA  NR  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ................. 

w sprawie zatwierdzenia 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  

(tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 zmiany: z 2014 r. poz. 645, poz. 1318) oraz w 

związku art. 24 ust.1 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; z 2010 r. Nr 47 poz. 278; Nr 

238 poz. 1578) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Uchwala 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 maja 2014 roku do dnia 

30 kwietnia 2015 roku. 

§ 3. 

Zatwierdzone stawki i opłaty, Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja poda do 

publicznej wiadomości, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 

123 poz. 858). 

 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  



U Z A S A D N I E N I E  
 

 Do uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia stawek  

i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

 

  Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 

wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piotrków Trybunalski 

oraz innych gmin na podstawie zawartych przez gminę Piotrków Trybunalski 

porozumień międzygminnych. Okres obowiązywania stawek i opłat ustala się na 

okres od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Realizacją 

uchwalonych stawek i opłat zajmować się będzie podmiot gospodarczy o nazwie: 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Uchwalone przez Radę Miasta stawki 

i opłaty zapewniają pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Podstawą do określenia cen i stawek 

opłat stanowią planowane dla działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Taryfa opracowana została na podstawie obowiązujących 

przepisów ustaw i rozporządzeń.  

  



 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr  

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 sposób 

korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów 

zaopatrzenia w wodę, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy: 

Taryfowe grupy odbiorców wody 
 

Symbo

l 

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. 

 

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług,  

w zależności od ich zakwalifikowania do odpowiedniej grupy taryfowej, obowiązują 

zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. W rozliczeniach za 

dostarczaną wodę dla grup odbiorców usług I-III obowiązuje taryfa dwuczłonowa 

składająca się: 

 z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczanej wody,  

 stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczanej wody, wyrażonej  

      w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.  

Przy rozliczeniach za dostarczaną wodę dla grupy IV obowiązuje taryfa 

jednoczłonowa, zawierająca cenę 1m3 dostarczanej wody, przy rozliczeniach za 

odprowadzanie ścieków dla I i II grupy odbiorców usług obowiązuje taryfa 

jednoczłonowa zawierająca cenę 1 m3 odprowadzanych ścieków. 

 

 



 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę  

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 
Cena / stawka Podatek Cena / stawka 

Jednostka miary 
netto VAT 8% brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
I.1, I.2 

cena za 1m
3 
wody 3,79 0,30 4,09 zł / m

3 

stawka opłaty 

abonamentowej 
11,21 0,90 12,11 

zł / odbiorcę /okres 

rozliczeniowy 

2. II.1, II.2 

cena za 1m
3 
wody 3,82 0,31 4,13 zł / m

3 

stawka opłaty 

abonamentowej 
11,21 0,90 12,11 

zł / odbiorcę /okres 

rozliczeniowy 

3. III.1, III.2 

cena za 1m
3 
wody 3,84 0,31 4,15 zł / m

3 

stawka opłaty 

abonamentowej 
11,21 0,90 12,11 

zł / odbiorcę /okres 

rozliczeniowy 

4. IV cena za 1m
3 
wody 3,70 0,30 4,00 zł / m

3 

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki  

Lp. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 
Cena Podatek Cena  

Jednostka miary 
netto VAT 8% brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
I, II 

cena za 1m
3 

odprowadzanych ścieków 
6,20 0,50 6,70 zł / m

3 

 

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. 

 


