
 
 
 
 
 
 
 
 

TARYFY 
ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
obowiązujące 

od 11 czerwca 2018r. do 10 czerwca 2021r. 
 

zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.136.2.2018.KS z dnia 10.05.2018 r. 

 



I  CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Informacje ogólne. 
 

    Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę            
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 
2021 r. wraz z warunkami ich stosowania. 
 
Projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
uzasadnienie wniosku opracowane został zgodnie z przepisami: 

 
• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą                            
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” lub „u.z.z.w.”, 

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) – zwanej 
dalej „Prawem wodnym”, 

• rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty 2018                  
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń                
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 
472) – zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”. 

 
Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy określono odpowiednio 

do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zapatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 
Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób 
zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed 
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, 
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia 
ścieków. 

2. Rodzaj prowadzonej działalności. 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie ( dalej „Przedsiębiorstwo”) prowadzi, 
na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 9 marca 1992 roku zawartego między 
Prezydentem Miasta Gniezno, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy 
Gniezno, na terenie miasta Gniezna, części gminy Gniezno i gminy Czerniejewo działalność                     
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na terenie miasta Gniezna i części gminy Gniezno 
działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Porozumienie międzygminne zawarto w oparciu o: 
 
• Uchwała Rady Miasta Gniezna nr XX/116/91 z dnia 21.12.1991 r.   
• Uchwała Rady Gminy Gniezno nr 53/XII/9 z dnia 24.04.1991 r. 
• Uchwała Rady Gminy Czerniejewo nr VIII/54/91 z dnia 24.04.1991 r. i nr 72/92 z dnia 

27.02.1992 r. 
• art. 8 ust 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 

16, poz. 95) 

  



   Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody               
za pomocą urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 
 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia               
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i posiada zezwolenia na prowadzenie: 

 
1. Działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

wydane w formie Decyzji Zarządu Miasta Gniezno z dnia 28.02.2002 r. - obszar działania 
Miasto Gniezno. 

2. Działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane w formie Decyzji nr 1/2004 
Burmistrza Gminy z dnia 17.06.2004 r. - obszar działania Gmina Czerniejewo.  

3. Działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wydane w formie Decyzji nr 
IZP.7021.11.1.2013.ET Burmistrza Gminy z dnia 01.10.2013 r. - obszar działania Gmina 
Czerniejewo.  

4. Działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
wydane w formie Decyzji  UG-1/2008 Wójta Gminy Gniezno z dnia 04.11.2008 r. - obszar 
działania Gmina Gniezno. 

 
W rejonie działania Przedsiębiorstwa występują dwa autonomiczne systemy wodociągowe: 
 

1. system wodociągowy Gniezno oparty o ujęcia, dwie stacje uzdatniania wody i system sieci 
wodociągowej zaopatrujący w wodę mieszkańców miasta Gniezna, gminy Czerniejewo         
i część gminy Czerniejewo dla, której podnoszone jest ciśnienie na stacji wodociągowej              
w Kosmowie. 

2. system wodociągowy obsługujący część gminy Czerniejewo tj. miejscowość Żydowo                    
z przyległymi wioskami. Jest to samodzielny rejon z ujęciem, stacją uzdatniania wody             
i niezależną siecią wodociągową. 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują cztery autonomiczne systemy 
kanalizacyjne:  
 

1. obszar kanalizacyjny Gniezno to sieć kanalizacyjna odbierająca ścieki od mieszkańców 
miasta Gniezna, miejscowości Żydowo w gminie Czerniejewo oraz przyległych do miasta 
rejonów gminy Gniezno i doprowadzająca do oczyszczalni ścieków w Gnieźnie. 

2. obszar kanalizacyjny Czerniejewo to sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków obsługująca 
mieszkańców miasta Czerniejewa. 

3. obszar kanalizacyjny Jankowo Dolne to sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków     
w Jankowie Dolnym obsługująca mieszkańców części gminy Gniezno. 

4. obszar Zdziechowa to sieć kanalizacyjna odbierająca ścieki od kolejnego rejonu gminy 
Gniezno, a ścieki oczyszczane są w oczyszczalni ścieków nie będącej w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa. 

 
   Podział rejonu działania na obszary taryfowe, które odzwierciedlają podział terytorialny oraz 
zróżnicowanie kosztów realizacji został dokonany celem eliminowania subsydiowania skrośnego. 
 
 Podział ten też ma na celu umożliwienie dopłat do ceny wody i ścieków realizowane przez gminy. 
 
 
 



3. Rodzaj i struktura taryfy. 

    Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                              
i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano taryfy niejednolite, wieloczłonowe 
zawierające różne, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, ceny za dostarczoną wodę   
i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych oraz jednakową dla poszczególnych taryfowych 
grup odbiorców cenę za odbiór ścieków i stawki opłat abonamentowych za odprowadzane 
ścieki. 

W rozliczeniu z odbiorcami usług, o których mowa w punkcie 4 obowiązują taryfy 
wieloczłonowe składające się: 

• z ceny netto wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody; 
• z ceny netto wyrażonej w złotych za m3 odebranych ścieków; 
•  stawki netto opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej    

wody – płaconej za każdy rozpoczęty miesiąc bez względu na rozmiary 
dokonanego poboru wody lub całkowitym jego braku. Stawka opłaty 
abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę i okres rozliczeniowy; 

•  stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków  
 przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w złotych za m3 ścieków. 
 

Stawka opłaty abonamentowej składa się z opłat za rozliczenie należności, odczytu 
wodomierzy i gotowości urządzeń. Rozróżniamy następujące opłaty abonamentowe                               
dla jednomiesięcznego i dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego: 

• zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, odczyt i rozliczenie na podstawie 
wodomierza głównego lub wodomierza wody bezpowrotnie zużytej                        
w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 

• zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, odczyt i rozliczenie na podstawie 
wodomierza głównego i wodomierza wody bezpowrotnie zużytej w innym 
systemie odczytu z wodomierzem głównym;                     

• zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, rozliczenie na podstawie umowy 
ryczałtowej; 

• zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, odczyt i rozliczenie na podstawie 
wodomierzy lokalowych w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem 
głównym; 

• zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, odczyt i rozliczenie na podstawie 
wodomierzy lokalowych w innym systemie odczytu z wodomierzem 
głównym; 

• zaopatrzenie w wodę, odczyt i rozliczenie na podstawie wodomierza 
głównego; 

• zaopatrzenie w wodę, rozliczenie na podstawie umowy ryczałtowej; 
• zaopatrzenie w wodę, odczyt i rozliczenie wodomierzy lokalowych                           

w jednakowym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 
• zaopatrzenie w wodę, odczyt i rozliczenie wodomierzy lokalowych                           

w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym; 
• odbiór ścieków, odczyt i rozliczenie na podstawie urządzenia pomiarowego; 
• odbiór ścieków, rozliczenia na podstawie umowy ryczałtowej. 

 
 



Opłata abonamentowa dla odbiorców w lokalach mieszkalnych, w budynkach 
wielolokalowych dotyczy odbiorców gdzie podpisana jest umowa z właścicielem lub zarządcą 
budynku wielolokalowego na wodomierz główny, a z użytkownikami lokali mieszkalnych 
umowy na odczyty i rozliczenie zużycia wody i ścieków. 

Wodomierz główny to każdy wodomierz, który montowany i eksploatowany jest przez Spółkę 
PWiK. Wodomierze lokalowe to wodomierze umieszczone na instalacji wewnętrznej, 
stanowiące podliczniki w stosunku do wodomierza głównego. 

Wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej to dodatkowy wodomierz obok 
wodomierza głównego będącego podstawą umniejszenia ilości ścieków w związku                                
z podlewaniem ogrodu. 

Wodomierze, lokalowy i wody bezpowrotnie użytej, w jednakowym systemie odczytu                             
z wodomierzem głównym dotyczą sytuacji takiego samego sposobu odczytu np. oba 
wodomierze mają radiowy system odczytu. W przypadku niejednakowego systemu odczytu 
wodomierz główny ma moduł radiowy zdalnego odczytu, a wodomierze lokalowy i wody 
bezpowrotnie zużytej należy odczytać dodatkowo przez odczytywacza. 

 
 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
 
     Uwzględniając charakter i cel wykorzystania wody, a także w związku ze zróżnicowanymi  
opłatami za usługi wodne, w szczególności opłaty za pobór wody, wyodrębniono trzy grupy 
cenowe w poszczególnych obszarach taryfowych 
 

• woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) – woda do celów 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia                  

w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, 

• woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub 

artykułów spożywczych – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, 

produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych, 

• woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa 

powyżej. 

 
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nie wyodrębniono grup cenowych. 
Mając na uwadze wyższe koszty oczyszczania ścieków o podwyższonych parametrach  
wprowadzono stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych                
do urządzeń kanalizacyjnych.  
 
 
 



 Biorąc pod uwagę, że podstawą wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców są: 
 
         ● charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, 
         ● warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także 
         ● sposób rozliczeń za świadczone usługi,  
 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono 58 grup taryfowych i 40 grup dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków, co zostało przedstawione w poniższym zestawieniu grup taryfowych oraz 
odpowiednio w tabelach A i B. 
 
Poniższa tabela przedstawia podział na obszary taryfowe z identyfikacją nazw miejscowości 
obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo oraz zasady ustalania symboli grup taryfowych. 
 
 
 
Tabela 1. Symbole grup taryfowych 
 

  
taryfa 

wodociągowa kanalizacyjna 
miasto Gniezno W1 K1 

gmina Czerniejewo-Kosmowo: m. Czerniejewo, Brzózki, Gębarzewo, Gębarzewko, 
Głożyna, Golimowo, Goraniec, Goranin, Graby, Kąpiel, Kosmowo,  Lipki, Nidom, 
Pakszyn, Pakszynek, Rakowo.  

W2 K2 

gmina Czerniejewo- Żydowo: Żydowo, Szczytniki Czerniejewskie, Kosowo. W3 K3 
gmina Gniezno - obszar Jankowo Dolne: Jankowo Dolne, Jankówko i Wełnica. 

W4 

K4J 
gmina Gniezno - obszar Zdziechowa: Zdziechowa, Obórka, Mączniki.  K4Z 

gmina Gniezno - reszta gminy: Braciszewo, Dalki, Dębówiec, Ganina, Gębarzewo, 
Goślinowo, Lubochnia, Mnichowo, Obora, Osiniec, Piekary, Pyszczyn, Pyszczynek, 
Skiereszewo,  Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe,  
Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Winiary, Wola Skorzęcka, Żerniki. 

K4 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę W 
zbiorowy odbiór ścieków K 
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi i zwierzęta gospodarskie s 
produkcja artykułów spożywczych, farmaceutycznych  ps 
pozostała działalność  p 
wodomierz główny i wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu G 
wodomierz główny i wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w różnym systemie odczytu Gk 
ryczałt  R 
wodomierz lokalowy i wodomierz główny w jednakowym systemie odczytu L 
wodomierz lokalowy i główny lokalowy w różnym systemie odczytu Lk 
jednomiesięczny okres rozliczeniowy  1 
dwumiesięczny okres rozliczeniowy  2 
 
 
 
Tabele poniżej przestawiają wykaz grup taryfowych. 
 
 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. Opis taryfowej grupy odbiorców Lokalizacja Symbol grupy 

1 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody 
bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu                            
z wodomierzem głównym,  w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
W1.WKsG1 

2 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody 
bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu                           
z wodomierzem głównym,  w dwumiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

W1.WKsG2     

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WKsG2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WKsG2 

gmina Gniezno  W4.WKsG2 

3 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody 
bezpowrotnie zużytej w innym systemie odczytu z wodomierzem 
głównym, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
W1.WKsGk1 

4 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani           
w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody 
bezpowrotnie zużytej w innym systemie odczytu z wodomierzem 
głównym, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

W1.WKsGk2    

gm. Czerniejewo-
Kosmowo  W2.WKsGk2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WKsGk2 

gmina Gniezno W4.WKsGk2 

5 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani            
w oparciu o normy ryczałtowe,  w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
W1.WKsR1 

6 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani              
w oparciu o normy ryczałtowe, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

W1.WKsR2     

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WKsR2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WKsR2 

gmina Gniezno W4.WKsR2 

 
 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. Opis taryfowej grupy odbiorców Lokalizacja Symbol grupy 

7 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie 
odczytu z wodomierzem głównym,  w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno W1.WKsL1 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WKsL1 

8 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie 
odczytu z wodomierzem głównym, w dwumiesięcznym systemie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno W1.WKsL2   

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WKsL2  

gmina Gniezno  W4.WKsL2 

9 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu                    
z wodomierzem głównym, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 

W1.WKsLk1 

10 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani             
w oparciu o wodomierz lokalowy w innym systemie odczytu                    
z wodomierzem głównym, rozliczani w dwumiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

W1.WKsLk2     

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WKsLk2 

gmina Gniezno W4.WKsLk2 

11 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 
farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów 
spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 

W1.WKpsG1 

W1.WKpsG2    

12 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 
farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów 
spożywczych, rozliczani w dwumiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

gm. Czerniejewo-
Kosmowo  W2.WKpsG2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WKpsG2 

gmina Gniezno W4.WKpsG2 

 
 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. Opis taryfowej grupy odbiorców Lokalizacja Symbol grupy 

13 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego, rozliczani                      
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 

W1.WKpG1 

W1.WKpG2    

14 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego, rozliczani                        
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WKpG2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WKpG2 

gmina Gniezno  W4.WKpG2 

15 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani                
w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody 
bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu                            
z wodomierzem głównym, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
W1.WsG1 

16 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani               
w oparciu o wodomierz główny lub wodomierz wody 
bezpowrotnie zużytej w jednakowym systemie odczytu                              
z wodomierzem głównym, rozliczani w dwumiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

W1.WsG2     

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WsG2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WsG2 

gmina Gniezno W4.WsG2 

17 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani                
w oparciu o normy ryczałtowe, rozliczani w jednomiesięcznym 
okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno W1.WsR2     

18 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani                
w oparciu o normy ryczałtowe, rozliczani w jednomiesięcznym 
okresie rozliczeniowym; 

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WsR2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WsR2 

gmina Gniezno W4.WsR2 

 
 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. Opis taryfowej grupy odbiorców Lokalizacja Symbol grupy 

19 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani                  
w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu 
z wodomierzem głównym, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
W1.WsL1 

20 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) lub celów rolniczych na potrzeby 
zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani                
w oparciu o wodomierz lokalowy w jednakowym systemie odczytu 
z wodomierzem głównym, rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

W1.WsL2    

gm. Czerniejewo-
Kosmowo  W2.WsL2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WsL2 

gmina Gniezno W4.WsL2 

21 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający 
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa 
domowe) lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę 
ludzi i zwierząt gospodarskich, rozliczani w oparciu o wodomierz 
lokalowy w innym systemie odczytu z wodomierzem głównym, 
rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno W1.WsLk2 

22 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 
farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów 
spożywczych, rozliczani w dwumiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

gm. Czerniejewo-
Kosmowo W2.WpsG2   

gmina Gniezno W4.WpsG2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WpsG2 

23 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego,                                          
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno                W1.WpG1   

gmina Gniezno W4.WpG1 

24 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący  
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego, rozliczani                          
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno W1.WpG2    

gm. Czerniejewo-
Kosmowo  W2.WpG2 

gm. Czerniejewo- 
Żydowo W3.WpG2 

gmina Gniezno W4.WpG2 

 
 
 



  TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Lp. Opis taryfowej grupy odbiorców Lokalizacja Symbol grupy 

1 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) 
lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi                   
i zwierząt gospodarskich rozliczani w oparciu o wodomierz 
główny, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;  

miasto Gniezno 
K1.WKsG1 

2 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) 
lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi                    
i zwierząt gospodarskich rozliczani w oparciu o wodomierz 
główny, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;  

K1.WKsG2 

gm. Czerniejewo -       
m. Czerniejewo K2.WKsG2 

gm. Czerniejewo -       
m. Żydowo K3.WKsG2 

gm. Gniezno - obszar 
Jankowo Dolne K4J.WKsG2 

gm. Gniezno - obszar 
Zdziechowa K4Z.WKsG2 

gm. Gniezno - 
pozostały obszar K4.WKsG2 

3 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) 
lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i 
zwierząt gospodarskich, rozliczani na podstawie norm 
ryczałtowych, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;  

miasto Gniezno 
K1.WKsR1 

4 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) 
lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i 
zwierząt gospodarskich, rozliczani na podstawie norm 
ryczałtowych, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;  

K1.WKsR2 

gm. Czerniejewo -       
m. Czerniejewo K2.WKsR2 

gm. Czerniejewo -       
m. Żydowo K3.WKsR2 

gm. Gniezno - obszar 
Zdziechowa K4Z.WKsR2 

5 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) 
lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi                   
i zwierząt gospodarskich, rozliczani w oparciu o wodomierz 
lokalowy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno K1.WKsL1 

gm. Czerniejewo -       
m. Żydowo K3.WKsL1 

6 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) 
lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi                     
i zwierząt gospodarskich, rozliczani w oparciu o wodomierz 
lokalowy, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno K1.WKsL2 

gm. Czerniejewo -      
m. Czerniejewo K2.WKsL2 

gm. Gniezno - 
pozostały obszar K4.WKsL2 

 
 
 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Lp. Opis taryfowej grupy odbiorców Lokalizacja Symbol grupy 

7 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 
farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów 
spożywczych, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
K1.WKpsG1 

8 

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący 
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów 
farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów 
spożywczych, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

K1.WKpsG2 

gm. Czerniejewo -      
m. Czerniejewo K2.WKpsG2 

gm. Czerniejewo -     
m. Żydowo K3.WKpsG2 

gm. Gniezno -  
Jankowo Dolne K4J.WKpsG2 

gm. Gniezno - obszar 
Zdziechowa K4Z.WKpsG2 

gm. Gniezno - 
pozostały obszar K4.WKpsG2 

9 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego,                                     
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

miasto Gniezno 
K1.WKpG1 

10 

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący  
jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, 
rozliczani na podstawie wodomierza głównego,                                     
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

K1.WKpG2 

gm. Czerniejewo -      
m. Czerniejewo K2.WKpG2 

gm. Czerniejewo -      
m. Żydowo K3.WKpG2 

 gm. Gniezno - 
Jankowo Dolne 4KJWKpG2 

gm. Gniezno - obszar 
Zdziechowa K4Z.WKpG2 

gm. Gniezno - 
pozostały obszar K4.WKpG2                  

11 
Odbiorcy usług kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu                           
o wodomierz główny, w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; miasto Gniezno 

K1.KG1 

12 
Odbiorcy usług kanalizacyjnych  rozliczani w oparciu                             
o wodomierz główny, w dwumiesięcznym okresie 
rozliczeniowym; 

K1.KG2 

gm. Czerniejewo -     
m. Żydowo K3.KG2 

gm. Gniezno - Jankowo 
Dolne K4J.KG2 

gm. Gniezno - obszar 
Zdziechowa K4Z.KG2 

13 Odbiorcy usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie norm 
ryczałtowych, w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;  

miasto Gniezno K1.KR2 

gm. Czerniejewo -     
m. Żydowo K3.KR2 

gm. Gniezno - obszar. 
Jankowo Dolne K4J.KR2 

gm. Gniezno - obszar 
Zdziechowa K4Z.KR2 

 



5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków przedstawiają poniższe 
zestawienia tabelaryczne - tabele 1,2,3,4,5,6,7.  
 

Tabela 1.  TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 
1 W1.WKsG1 3,55 3,83 9,70 10,48 
2 W1.WKsG2     3,55 3,83 16,66 17,99 
3 W1.WKsGk1 3,55 3,83 12,96 14,00 
4 W1.WKsGk2    3,55 3,83 19,92 21,51 
5 W1.WKsR1 3,55 3,83 8,19 8,85 
6 W1.WKsR2     3,55 3,83 15,14 16,35 
7 W1.WKsL1 3,55 3,83 2,75 2,97 
8 W1.WKsL2   3,55 3,83 2,74 2,96 
9 W1.WKsLk1 3,55 3,83 6,01 6,49 

10 W1.WKsLk2     3,55 3,83 6,00 6,48 
11 W1.WKpsG1 3,61 3,90 9,70 10,48 
12 W1.WKpsG2    3,61 3,90 16,66 17,99 
13 W1.WKpG1 3,65 3,94 9,70 10,48 
14 W1.WKpG2    3,65 3,94 16,66 17,99 
15 W1.WpG1   3,65 3,94 12,45 13,45 
16 W1.WpG2    3,65 3,94 19,40 20,95 
17 W1.WsG1 3,55 3,83 12,45 13,45 
18 W1.WsG2     3,55 3,83 19,40 20,95 
19 W1.WsR2     3,55 3,83 16,38 17,69 
20 W1.WsL1 3,55 3,83 5,50 5,94 
21 W1.WsL2    3,55 3,83 5,50 5,94 
22 W1.WsLk2 3,55 3,83 12,02 12,98 
23 W2.WKsG2 3,55 3,83 16,66 17,99 
24  W2.WKsGk2 3,55 3,83 19,92 21,51 
25 W2.WKsR2 3,55 3,83 15,14 16,35 
26 W2.WKsL2  3,55 3,83 2,74 2,96 
27 W2.WKsLk2 3,55 3,83 6,00 6,48 
28 W2.WKpG2 3,65 3,94 16,66 17,99 
29  W2.WKpsG2 3,61 3,90 16,66 17,99 
30 W2.WsG2 3,55 3,83 19,40 20,95 
31 W2.WsR2 3,55 3,83 16,38 17,69 
32  W2.WsL2 3,55 3,83 5,50 5,94 
33 W2.WpsG2   3,61 3,90 19,40 20,95 
34  W2.WpG2 3,65 3,94 19,40 20,95 
 



Tabela 1 cd.   TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 

35 W3.WKsG2 3,56 3,84 16,66 17,99 
36 W3.WKsGk2 3,56 3,84 19,92 21,51 
37 W3.WKsR2 3,56 3,84 15,14 16,35 
38 W3.WKsL1 3,56 3,84 2,75 2,97 
39 W3.WKpsG2 3,61 3,89 16,66 17,99 
40 W3.WKpG2 3,64 3,93 16,66 17,99 
41 W3.WsG2 3,56 3,84 19,40 20,95 
42 W3.WsR2 3,56 3,84 16,38 17,69 
43 W3.WsL2 3,56 3,84 5,50 5,94 
44 W3.WpsG2 3,61 3,89 19,40 20,95 
45 W3.WpG2 3,64 3,93 19,40 20,95 
46  W4.WKsG2 3,55 3,83 16,66 17,99 
47 W4.WKsGk2 3,55 3,83 19,92 21,51 
48 W4.WKsR2 3,55 3,83 15,14 16,35 
49  W4.WKsL2 3,55 3,83 5,50 5,94 
50 W4.WKsLk2 3,55 3,83 5,50 5,94 
51 W4.WKpsG2 3,61 3,90 16,66 17,99 
52  W4.WKpG2 3,65 3,94 16,66 17,99 
53 W4.WpsG2 3,61 3,90 19,40 20,95 
54 W4.WpG1 3,65 3,94 12,45 13,45 
55 W4.WpG2 3,65 3,94 19,40 20,95 
56 W4.WsG2 3,55 3,83 19,40 20,95 
57 W4.WsR2 3,55 3,83 16,38 17,69 
58 W4.WsL2 3,55 3,83 5,50 5,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 2.   TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 
1 K1.WKsG1 6,60 7,13 8,47 9,15 
2 K1.WKsG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
3 K1.WKsR1 6,60 7,13 6,73 7,27 
4 K1.WKsR2 6,60 7,13 12,08 13,05 
5 K1.WKsL1 6,60 7,13 3,12 3,37 
6 K1.WKsL2 6,60 7,13 3,12 3,37 
7 K1.WKpsG1 6,60 7,13 8,47 9,15 
8 K1.WKpsG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
9 K1.WKpG1 6,60 7,13 8,47 9,15 
10 K1.WKpG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
11 K1.KG1 6,60 7,13 8,47 9,15 
12 K1.KG2 6,60 7,13 16,94 18,30 
13 K1.KR2 6,60 7,13 13,46 14,54 
14 K2.WKsG2 6,91 7,47 13,80 14,90 
15 K2.WKsR2 6,91 7,47 12,08 13,05 
16 K2.WKsL2 6,91 7,47 3,12 3,37 
17 K2.WKpsG2 6,91 7,47 13,80 14,90 
18 K2.WKpG2 6,91 7,47 13,80 14,90 
19 K3.WKsG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
20 K3.WKsR2 6,60 7,13 12,08 13,05 
21 K3.WKsL1 6,60 7,13 3,12 3,37 
22 K3.WKpsG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
23 K3.WKpG2 6,60 7,13 16,94 18,30 
24 K3.KG2 6,60 7,13 16,94 18,30 
25 K3.KR2 6,60 7,13 13,46 14,54 
26 K4J.WKsG2 6,92 7,47 13,80 14,90 
27 K4J.WKpsG2 6,92 7,47 13,80 14,90 
28 4KJWKpG2 6,92 7,47 13,80 14,90 
29 K4J.KG2 6,92 7,47 16,94 18,30 
30 K4J.KR2 6,92 7,47 13,46 14,54 
31 K4Z.WKsG2 7,02 7,59 13,80 14,90 
32 K4Z.WKsR2 7,02 7,59 12,08 13,05 
33 K4Z.WKpsG2 7,02 7,59 13,80 14,90 
34 K4Z.KG2 7,02 7,59 16,94 18,30 
35 K4Z.WKpG2 7,02 7,59 13,80 14,90 
36 K4Z.KR2 7,02 7,59 13,46 14,54 
37 K4.WKsG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
38 K4.WKsL2 6,60 7,13 3,12 3,37 
39 K4.WKpsG2 6,60 7,13 13,80 14,90 
40 K4.WKpG2                  6,60 7,13 13,80 14,90 
 
 
 



Tabela 3.    TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 
1 W1.WKsG1 3,65 3,95 9,90 10,69 
2 W1.WKsG2     3,65 3,95 17,12 18,49 
3 W1.WKsGk1 3,65 3,95 13,08 14,13 
4 W1.WKsGk2    3,65 3,95 20,30 21,92 
5 W1.WKsR1 3,65 3,95 8,41 9,08 
6 W1.WKsR2     3,65 3,95 15,62 16,87 
7 W1.WKsL1 3,65 3,95 2,68 2,89 
8 W1.WKsL2   3,65 3,95 2,68 2,89 
9 W1.WKsLk1 3,65 3,95 5,86 6,33 
10 W1.WKsLk2     3,65 3,95 5,86 6,33 
11 W1.WKpsG1 3,73 4,03 9,90 10,69 
12 W1.WKpsG2    3,73 4,03 17,12 18,49 
13 W1.WKpG1 3,77 4,08 9,90 10,69 
14 W1.WKpG2    3,77 4,08 17,12 18,49 
15 W1.WpG1   3,77 4,08 12,57 13,58 
16 W1.WpG2    3,77 4,08 19,80 21,38 
17 W1.WsG1 3,65 3,95 12,57 13,58 
18 W1.WsG2     3,65 3,95 19,80 21,38 
19 W1.WsR2     3,65 3,95 16,82 18,17 
20 W1.WsL1 3,65 3,95 5,35 5,78 
21 W1.WsL2    3,65 3,95 5,36 5,79 
22 W1.WsLk2 3,65 3,95 11,72 12,66 
23 W2.WKsG2 3,65 3,95 17,12 18,49 
24  W2.WKsGk2 3,65 3,95 20,30 21,92 
25 W2.WKsR2 3,65 3,95 15,62 16,87 
26 W2.WKsL2  3,65 3,95 2,68 2,89 
27 W2.WKsLk2 3,65 3,95 5,86 6,33 
28 W2.WKpG2 3,77 4,08 17,12 18,49 
29  W2.WKpsG2 3,73 4,03 17,12 18,49 
30 W2.WsG2 3,65 3,95 19,80 21,38 
31 W2.WsR2 3,65 3,95 16,82 18,17 
32  W2.WsL2 3,65 3,95 5,36 5,79 
33 W2.WpsG2   3,73 4,03 19,80 21,38 
34  W2.WpG2 3,77 4,08 19,80 21,38 
 
 
 
 



Tabela 3 cd.     TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 

35 W3.WKsG2 3,67 3,96 17,12 18,49 
36 W3.WKsGk2 3,67 3,96 20,30 21,92 
37 W3.WKsR2 3,67 3,96 15,62 16,87 
38 W3.WKsL1 3,67 3,96 2,68 2,89 
39 W3.WKpsG2 3,74 4,04 17,12 18,49 
40 W3.WKpG2 3,79 4,09 17,12 18,49 
41 W3.WsG2 3,67 3,96 19,80 21,38 
42 W3.WsR2 3,67 3,96 16,82 18,17 
43 W3.WsL2 3,67 3,96 5,36 5,79 
44 W3.WpsG2 3,74 4,04 19,80 21,38 
45 W3.WpG2 3,79 4,09 19,80 21,38 
46  W4.WKsG2 3,65 3,95 17,12 18,49 
47 W4.WKsGk2 3,65 3,95 20,30 21,92 
48 W4.WKsR2 3,65 3,95 15,62 16,87 
49  W4.WKsL2 3,65 3,95 5,36 5,79 
50 W4.WKsLk2 3,65 3,95 5,86 6,33 
51 W4.WKpsG2 3,73 4,03 17,12 18,49 
52  W4.WKpG2 3,77 4,08 17,12 18,49 
53 W4.WpsG2 3,73 4,03 19,80 21,38 
54 W4.WpG1 3,77 4,08 12,57 13,58 
55 W4.WpG2 3,77 4,08 19,80 21,38 
56 W4.WsG2 3,65 3,95 19,80 21,38 
57 W4.WsR2 3,65 3,95 16,82 18,17 
58 W4.WsL2 3,65 3,95 5,36 5,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.     TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 
1 K1.WKsG1 6,79 7,33 8,65 9,34 
2 K1.WKsG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
3 K1.WKsR1 6,79 7,33 6,95 7,51 
4 K1.WKsR2 6,79 7,33 12,52 13,52 
5 K1.WKsL1 6,79 7,33 3,08 3,33 
6 K1.WKsL2 6,79 7,33 3,08 3,33 
7 K1.WKpsG1 6,79 7,33 8,65 9,34 
8 K1.WKpsG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
9 K1.WKpG1 6,79 7,33 8,65 9,34 
10 K1.WKpG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
11 K1.KG1 6,79 7,33 8,65 9,34 
12 K1.KG2 6,79 7,33 17,30 18,68 
13 K1.KR2 6,79 7,33 13,90 15,01 
14 K2.WKsG2 7,07 7,64 14,20 15,34 
15 K2.WKsR2 7,07 7,64 12,52 13,52 
16 K2.WKsL2 7,07 7,64 3,08 3,33 
17 K2.WKpsG2 7,07 7,64 14,20 15,34 
18 K2.WKpG2 7,07 7,64 14,20 15,34 
19 K3.WKsG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
20 K3.WKsR2 6,79 7,33 12,52 13,52 
21 K3.WKsL1 6,79 7,33 3,08 3,33 
22 K3.WKpsG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
23 K3.WKpG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
24 K3.KG2 6,79 7,33 17,30 18,68 
25 K3.KR2 6,79 7,33 13,90 15,01 
26 K4J.WKsG2 7,06 7,62 14,20 15,34 
27 K4J.WKpsG2 7,06 7,62 14,20 15,34 
28 4KJWKpG2 7,06 7,62 14,20 15,34 
29 K4J.KG2 7,06 7,62 17,30 18,68 
30 K4J.KR2 7,06 7,62 13,90 15,01 
31 K4Z.WKsG2 7,25 7,83 14,20 15,34 
32 K4Z.WKsR2 7,25 7,83 12,52 13,52 
33 K4Z.WKpsG2 7,25 7,83 14,20 15,34 
34 K4Z.KG2 7,25 7,83 17,30 18,68 
35 K4Z.WKpG2 7,25 7,83 14,20 15,34 
36 K4Z.KR2 7,25 7,83 13,90 15,01 
37 K4.WKsG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
38 K4.WKsL2 6,79 7,33 3,08 3,33 
39 K4.WKpsG2 6,79 7,33 14,20 15,34 
40 K4.WKpG2                  6,79 7,33 14,20 15,34 
 
 



Tabela 5.    TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 
1 W1.WKsG1 3,75 4,05 10,25 11,07 
2 W1.WKsG2     3,75 4,05 17,80 19,22 
3 W1.WKsGk1 3,75 4,05 13,43 14,50 
4 W1.WKsGk2    3,75 4,05 20,98 22,66 
5 W1.WKsR1 3,75 4,05 8,77 9,47 
6 W1.WKsR2     3,75 4,05 16,32 17,63 
7 W1.WKsL1 3,75 4,05 2,70 2,92 
8 W1.WKsL2   3,75 4,05 2,70 2,92 
9 W1.WKsLk1 3,75 4,05 5,88 6,35 

10 W1.WKsLk2     3,75 4,05 5,88 6,35 
11 W1.WKpsG1 3,84 4,14 10,25 11,07 
12 W1.WKpsG2    3,84 4,14 17,80 19,22 
13 W1.WKpG1 3,89 4,20 10,25 11,07 
14 W1.WKpG2    3,89 4,20 17,80 19,22 
15 W1.WpG1   3,89 4,20 12,96 14,00 
16 W1.WpG2    3,89 4,20 20,50 22,14 
17 W1.WsG1 3,75 4,05 12,96 14,00 
18 W1.WsG2     3,75 4,05 20,50 22,14 
19 W1.WsR2     3,75 4,05 17,54 18,94 
20 W1.WsL1 3,75 4,05 5,41 5,84 
21 W1.WsL2    3,75 4,05 5,40 5,83 
22 W1.WsLk2 3,75 4,05 11,76 12,70 
23 W2.WKsG2 3,75 4,05 17,80 19,22 
24  W2.WKsGk2 3,75 4,05 20,98 22,66 
25 W2.WKsR2 3,75 4,05 16,32 17,63 
26 W2.WKsL2  3,75 4,05 2,70 2,92 
27 W2.WKsLk2 3,75 4,05 5,88 6,35 
28 W2.WKpG2 3,89 4,20 17,80 19,22 
29  W2.WKpsG2 3,84 4,14 17,80 19,22 
30 W2.WsG2 3,75 4,05 20,50 22,14 
31 W2.WsR2 3,75 4,05 17,54 18,94 
32  W2.WsL2 3,75 4,05 5,40 5,83 
33 W2.WpsG2   3,84 4,14 20,50 22,14 
34  W2.WpG2 3,89 4,20 20,50 22,14 
 
 
 
 



Tabela 5 cd.       TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 

35 W3.WKsG2 3,75 4,05 17,80 19,22 
36 W3.WKsGk2 3,75 4,05 20,98 22,66 
37 W3.WKsR2 3,75 4,05 16,32 17,63 
38 W3.WKsL1 3,75 4,05 2,70 2,92 
39 W3.WKpsG2 3,83 4,14 17,80 19,22 
40 W3.WKpG2 3,89 4,20 17,80 19,22 
41 W3.WsG2 3,75 4,05 20,50 22,14 
42 W3.WsR2 3,75 4,05 17,54 18,94 
43 W3.WsL2 3,75 4,05 5,40 5,83 
44 W3.WpsG2 3,83 4,14 20,50 22,14 
45 W3.WpG2 3,89 4,20 20,50 22,14 
46  W4.WKsG2 3,75 4,05 17,80 19,22 
47 W4.WKsGk2 3,75 4,05 20,98 22,66 
48 W4.WKsR2 3,75 4,05 16,32 17,63 
49  W4.WKsL2 3,75 4,05 5,40 5,83 
50 W4.WKsLk2 3,75 4,05 5,40 5,83 
51 W4.WKpsG2 3,84 4,14 17,80 19,22 
52  W4.WKpG2 3,89 4,20 17,80 19,22 
53 W4.WpsG2 3,84 4,14 20,50 22,14 
54 W4.WpG1 3,89 4,20 12,96 14,00 
55 W4.WpG2 3,89 4,20 20,50 22,14 
56 W4.WsG2 3,75 4,05 20,50 22,14 
57 W4.WsR2 3,75 4,05 17,54 18,94 
58 W4.WsL2 3,75 4,05 5,40 5,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Tabela 6.      TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Cena w zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej w zł/okres  
rozliczeniowy 

netto brutto netto brutto 
0 1 2 3 4 5 
1 K1.WKsG1 6,90 7,45 8,84 9,55 
2 K1.WKsG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
3 K1.WKsR1 6,90 7,45 7,15 7,72 
4 K1.WKsR2 6,90 7,45 12,92 13,95 
5 K1.WKsL1 6,90 7,45 3,08 3,33 
6 K1.WKsL2 6,90 7,45 3,08 3,33 
7 K1.WKpsG1 6,90 7,45 8,84 9,55 
8 K1.WKpsG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
9 K1.WKpG1 6,90 7,45 8,84 9,55 

10 K1.WKpG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
11 K1.KG1 6,90 7,45 8,84 9,55 
12 K1.KG2 6,90 7,45 17,68 19,09 
13 K1.KR2 6,90 7,45 14,30 15,44 
14 K2.WKsG2 7,23 7,80 14,60 15,77 
15 K2.WKsR2 7,23 7,80 12,92 13,95 
16 K2.WKsL2 7,23 7,80 3,08 3,33 
17 K2.WKpsG2 7,23 7,80 14,60 15,77 
18 K2.WKpG2 7,23 7,80 14,60 15,77 
19 K3.WKsG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
20 K3.WKsR2 6,90 7,45 12,92 13,95 
21 K3.WKsL1 6,90 7,45 3,08 3,33 
22 K3.WKpsG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
23 K3.WKpG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
24 K3.KG2 6,90 7,45 17,68 19,09 
25 K3.KR2 6,90 7,45 14,30 15,44 
26 K4J.WKsG2 7,25 7,83 14,60 15,77 
27 K4J.WKpsG2 7,25 7,83 14,60 15,77 
28 4KJWKpG2 7,25 7,83 14,60 15,77 
29 K4J.KG2 7,25 7,83 17,68 19,09 
30 K4J.KR2 7,25 7,83 14,30 15,44 
31 K4Z.WKsG2 7,44 8,03 14,60 15,77 
32 K4Z.WKsR2 7,44 8,03 12,92 13,95 
33 K4Z.WKpsG2 7,44 8,03 14,60 15,77 
34 K4Z.KG2 7,44 8,03 17,68 19,09 
35 K4Z.WKpG2 7,44 8,03 14,60 15,77 
36 K4Z.KR2 7,44 8,03 14,30 15,44 
37 K4.WKsG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
38 K4.WKsL2 6,90 7,45 3,08 3,33 
39 K4.WKpsG2 6,90 7,45 14,60 15,77 
40 K4.WKpG2                  6,90 7,45 14,60 15,77 
 



Tabela 7. Stawka opłat (dodatek do ceny ścieków) za przekroczenie warunków                   
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3. 

  Rodzaj wskaźnika 
Przekroczenie wartości 

dopuszczalnej                          
(mg/dm3) 

Opłata dodatkowa 
netto (zł/m3) 

1 
Azot amonowy 

do 200 3,10 
2 od 200 do 600 4,38 
3 powyżej 600 6,32 
4 

Fluorki 
do 20 2,63 

5 powyżej 20 5,26 
6 

Węglowodory ropopochodne 
do  15 3,22 

7 powyżej 15 6,44 
8 

Substancje powierzchniowo czynne anionowe 
do 15 3,22 

9 powyżej 15 6,44 
10 

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe 
do 20 4,61 

11 powyżej 20 9,22 
 

 
 
 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń  kanalizacyjnych. 
 
1) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie: 

➢ kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie 
pomiarów, 

➢ pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do 
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich 
pomiarów.  

3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, 
naliczane w sposób opisany w tabeli 7. 

4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość 
ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w okresie od daty stwierdzenia 
przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość  ścieków określana będzie na podstawie wskazań 
urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza 
głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług. 

5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków 
określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.  

 
 
 



6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się: 
a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie 

przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych,  

b) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez 
odbiorcę usług laboratorium: laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym laboratorium 
posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów 
ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań 
urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu 
pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń 
dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji. 

7) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie 
wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli 
(rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić 
Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość 
udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia 
pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo                    
w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.  

8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola 
wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, 
Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę                            
od przekroczeń, jakie  wykazały wyniki badań tej kontroli. 
 

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków: 
 
1) Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 

lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1757), 

2) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie                                  
o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.  

3) Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie                            
w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku 
stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie 
urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług. 

4) Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej                  
ze stron. 

5) W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie                           
o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliżej 
usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług 
lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół. 

6) O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej 
odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy   

i urządzenia pomiarowe. 

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

2. Ze względu na zakres zaopatrzenia w wodę i/lub odbiór ścieków odbiorców dzielimy na: 
• odbiorców tylko wody, 
• odbiorców wody i ścieków, 
• oraz odbiorców tylko zrzucających ścieki. 

  3.     Ze względu na sposób rozliczeń wyróżniamy odbiorców rozliczanych na podstawie: 
• wodomierza głównego lub wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, 
• umowy ryczałtowej, 
• wodomierzy lokalowych, 
 

4. Spółka, zgodnie z zawartymi umowami, rozlicza odbiorców w okresach jedno lub dwu 
miesięcznych. 

5. O ile umowa zawarta z Odbiorcą 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. Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego czy 
Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

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

8. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu                                  
na wyposażenie  w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak wysokość stawki opłaty. 

9. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza. 
Także na podstawie tychże wskazań ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, 
ilość odebranych ścieków z nieruchomości. 

10. Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców posiadających przyłącza kanalizacyjne 
wyposażone w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazania tych urządzeń. 

11. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy 
zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy 
wartości odczytów wskazań wodomierza głównego i dodatkowego. 

12. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości 
ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami 
prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm. 

13. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę 
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku 
braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie. 

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy 
przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe –             
na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub 
iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza. 



 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

7.1  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców.  

Zaopatrzenie w wodę: 
 

Grupa cenowa     Zakres świadczonych usług 

woda przeznaczona                    
do spożycia przez ludzi 
(gospodarstwa domowe) 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: pobór, uzdatnienie                                 
i dostarczenie na cele realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych    
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt 
gospodarskich, 
 
 woda przeznaczona                 

do celów farmaceutyczno-
spożywczych, produkcji 
napojów lub artykułów 
spożywczych 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: pobór, uzdatnienie                                  
i dostarczenie na potrzeby produkcji (woda wchodzi                      
w skład lub bezpośredni kontakt z  produktami 
żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele 
konfekcjonowania); 
 

woda przeznaczona                 
do pozostałych celów 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę: pobór, uzdatnienie                                  
i dostarczenie na pozostałe cele w tym woda pobrana                           
z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta                      
do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe, woda zużyta do zraszania publicznych 
ulic i publicznych terenów zielonych (zgodnie z art. 22 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U.                     
z 2015r. poz. 139 ze zm.). 

 

 
Odprowadzanie ścieków: 
 

Grupa cenowa         Zakres świadczonych usług 

obszar  kanalizacyjny Gniezno  
Zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z ich 
oczyszczaniem. 
 

obszar kanalizacyjny Jankowo Dolne 

obszar kanalizacyjny Czerniejewo 

obszar kanalizacyjny Zdziechowa Zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

 
 
 
 



 

7.2  Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
 

    Określone we wniosku ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie 
uchwalonym przez Radę Miasta Gniezna - Uchwała Nr XLV/492/2006 Rady Miasta Gniezna                
z dnia 3 lutego 2006 r. i Uchwała Nr L/558/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia  26 czerwca 
2006 r. 
 
Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. 
 

 
          7.2.1  Jakość wody. 

 
      Na podstawie badań laboratorium badania wody i ścieków PWiK oraz badań kontrolnych 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie i rocznej Wojewódzkiej SSE 
można stwierdzić, że jakość wody dostarczanej odbiorcom odpowiada wymogom Rozporządzenia 
Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r.  poz. 2294). 

 
W 2017 roku przeprowadzono 723 badania wody w tym 127 w zakresie monitoringu 
kontrolnego i monitoringu przeglądowego. 

 
 
     Zestawienie jakości wody w sieci wodociągowej: 
 

wskaźnik jakości rok miasto 
Gniezno 

gmina 
Gniezno 

gmina Czerniejewo 
m. Czerniejewo Żydowo gmina 

Żelazo ogólne 
µg Fe/dm3 

norma - 200 

2014 59,0 59,0 68,0 42,0 68,0 
2015 46,0 46,0 54,0 30,0 54,0 
2016 37,5 37,5 30,25 29,83 30,25 
2017 36,27 36,27 35,12 25,0 35,12 

Mangan 
µg Mn/dm3 
norma - 50 

2014 5,5 5,5 6,0 18,0 6,0 
2015 8,6 8,6 12,0 28,7 12,0 
2016 8,68 8,68 9 28,7 9 
2017 7,59 7,59 8,25 18,08 8,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.2.2  Jakość zrzucanych ścieków do odbiornika. 

     W 2017 roku jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika z 
oczyszczalni ścieków w Gnieźnie, Jankowie Dolnym i Czerniejewie jest zgodna z aktualnymi 
pozwoleniami wodnoprawnymi. Poniższa tabela obrazuje sprawność pracy urządzeń 
technologicznych poszczególnych oczyszczalni ścieków. 
 

   
 Stężenie zanieczyszczeń w ściekach: 
 

wskaźnik BZT5 ChZT Zawiesina 
ogólna 

Azot ogólny 
całkowity 

Fosfor  
ogólny 

jednostka mgO2/dm3 mgO2/dm3 mg/dm3 mg N/dm3 mgP2/d
m3 

Oczyszczalnia ścieków Gniezno 

dopływających 312,5 635 260 57,7 7,9 

oczyszczonych 8,96 58,95 13,85 14,59 0,296 
dopuszczalne wg 
aktualnego pozwolenia 
wodnoprawnego                
z 29.10.2012 r. OS 
6341.81.2012 

15 125 35 15 2 

Oczyszczalnia ścieków Jankowo Dolne 

dopływających 546,92 1003 940 74,6 11,4 

oczyszczonych 21,78 65,41 17,45 17,07 1,72 
dopuszczalne wg 
aktualnego pozwolenia 
wodnoprawnego 
 z 02.10.2012 r. OS 
6341.81.2012 

40 150 50 30 5 

Oczyszczalnia ścieków Czerniejewo 

dopływających 887 1446 1014 113 18,1 

oczyszczonych 8 59,53 8,83 17,57 3,84 
dopuszczalne wg 
aktualnego pozwolenia 
wodnoprawnego  
z 10.02.2014 r. OS 
6341.78 2013/2014 

25 125 35 - - 

 


