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TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 

W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

NA OKRES 3 LAT 

 

NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZ 
 
 

 
1. Rodzaj i struktura taryfy. 

 

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

opracowało następującą taryfę: 

 

 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – niejednolitą zawierającą różne dla 

poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług ceny za dostarczoną wodę  

i wieloczłonową zawierającą stawki opłat abonamentowych; 

 

 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków- niejednolitą zawierającą różne dla 

poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług ceny za odprowadzane ścieki i 

wieloczłonową zawierającą stawki opłat abonamentowych. 

 

 

2. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

 

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń  

z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a 

także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne za usługi wodne, 

przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy 

odbiorców usług: 

 

1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy 

odbiorców: 

 

Grupa 1– zaopatrzenie w wodę ludności dla zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, 

odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych. 

Grupa 2 - zaopatrzenie w wodę ludności dla zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, 

odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy 

punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych. 



Grupa 3 – zaopatrzenie w wodę, pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierzy głównych. 

 

2) W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe 

grupy odbiorców: 

 

Grupa 1 – odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków jako równą 

ilości wody pobranej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza. 

 

Grupa 2 – odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowego. 

 

Grupa 3 – odbiorcy usług rozliczani na podstawie umowy. 

 

Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, odczyt 

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, rozliczenie należności za wodę lub ścieki jest 

pobierana opłata abonamentowa. 

 

 

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług na okres 3 lat, od dnia 20.05.2021r. obowiązują 

następujące ceny i stawki opłat: 

 

1) cena za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów 

i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami; 

 

2) cena za odprowadzone ścieki jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 

którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

 

3) stawka opłaty abonamentowej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych 

na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości 

do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz 

jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia 

należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków;  

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek 

VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

  

Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %. 

 

 

 

 

 



Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy. 

Lp.     Taryfowa  grupa  

odbiorców  

          

Wyszczególnienie  

          Cena  Jednostka miary 

  

1 2 3 4 5 

1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 4,20 zł/m³ 

    stawka opłaty 

abonamentowej 

1,51 zł/odb./okres 

 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 4,20 zł/m3 

    stawka opłaty 

abonamentowej 

0,52 zł/odb./okres 

 3. Grupa 3 cena  za 1m³  wody 4,59 zł/m³ 

   stawka opłaty 

abonamentowej 

5,01 zł/odb./okres 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 13-24 miesięcy. 

Lp.     Taryfowa  grupa  

odbiorców  

          

Wyszczególnienie  

          Cena  Jednostka miary 

  

1 2 3 4 5 

1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 4,34 zł/m³ 

    stawka opłaty 

abonamentowej 

1,51 zł/odb./okres 

 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 4,34 zł/m3 

    stawka opłaty 

abonamentowej 

0,52 zł/odb./okres 

 3. Grupa 3 cena  za 1m³  wody 4,74 zł/m³ 

   stawka opłaty 

abonamentowej 

5,01 zł/odb./okres 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę na okres od 25-36 miesięcy. 

Lp.     Taryfowa  grupa  

odbiorców  

          

Wyszczególnienie  

          Cena  Jednostka miary 

  

1 2 3 4 5 

1. Grupa 1 cena  za 1m³  wody 4,45 zł/m³ 

    stawka opłaty 

abonamentowej 

1,51 zł/odb./okres 

 2. Grupa 2 cena  za 1m3 wody 4,45 zł/m3 

    stawka opłaty 

abonamentowej 

0,52 zł/odb./okres 

 3. Grupa 3 cena  za 1m³  wody 4,84 zł/m³ 

   stawka opłaty 

abonamentowej 

5,01 zł/odb./okres 

 

 



Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 1-12 miesięcy. 

Lp.     Taryfowa  grupa  

odbiorców  

          

Wyszczególnienie  

          Cena  Jednostka miary 

  

1 2 3 4 5 

1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 6,86 zł/m³ 

    stawka opłaty 

abonamentowej 
2,22 zł/odb./okres 

 2. Grupa 2 cena  za 1m3 ścieków 6,85 zł/m3 

    stawka opłaty 

abonamentowej 
13,33 zł/odb./okres 

 3. Grupa 3 cena  za 1m³  ścieków 7,06 zł/m³ 

   stawka opłaty 

abonamentowej 
1,28 zł/odb./okres 

 

Wysokość cen odprowadzone ścieki na okres od 13-24 miesięcy. 

Lp.     Taryfowa  grupa  

odbiorców  

          

Wyszczególnienie  

          Cena  Jednostka miary 

  

1 2 3 4 5 

1. Grupa 1 cena  za 1m³ ścieków 7,28 zł/m³ 

    stawka opłaty 

abonamentowej 
2,22 zł/odb./okres 

 2. Grupa 2 cena  za 1m3 ścieków 7,26 zł/m3 

    stawka opłaty 

abonamentowej 
13,33 zł/odb./okres 

 3. Grupa 3 cena  za 1m³  ścieków 7,49 zł/m³ 

   stawka opłaty 

abonamentowej 
1,28 zł/odb./okres 

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 25-36 miesięcy. 

Lp.     Taryfowa  grupa  

odbiorców  

          

Wyszczególnienie  

          Cena  Jednostka miary 

  

1 2 3 4 5 

1. Grupa 1 cena  za 1m³  ścieków 7,28 zł/m³ 

    stawka opłaty 

abonamentowej 
2,22 zł/odb./okres 

 2. Grupa 2 cena  za 1m3 ścieków 7,26 zł/m3 

    stawka opłaty 

abonamentowej 
13,33 zł/odb./okres 

 3. Grupa 3 cena  za 1m³  ścieków 7,49 zł/m³ 

   stawka opłaty 

abonamentowej 
1,28 zł/odb./okres 

 
 


