
           

 

UCHWAŁA NR VI/57/11 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 
 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

 

 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 2006 r. 

Nr 123 poz. 858, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

 

    § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, określone w załączniku do uchwały, przedstawione przez 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.  

w Namysłowie,  zwany dalej „EKOWOD”. 

 

    § 2. Taryfy, określone w § 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru 

ścieków w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku. 

 

     § 3. Taryfy ogłoszone zostaną w ciągu 7 dni od dnia podjęcia niniejszej 

uchwały na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Gminy Namysłów. 

 

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

 

   § 5.  Z dniem 1 czerwca 2011 r. traci moc uchwała Nr XXXVI/347/10 Rady 

Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

    § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

           Przewodniczący Rady 

 

            Jarosław Iwanyszczuk 
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                                                                                                                 Rady Miejskiej w Namysłowie     
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TARYFY 
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1. Informacje ogólne 

 

           Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Namysłów 

w okresie 12 miesięcy, tj. od 1 czerwca 2011 r. do  31 maja 2012 r. Taryfy określają także 

warunki ich stosowania.  

         Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy  

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

ścieków  (Dz. U. z  2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz 

przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń  

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  (Dz. U. Nr 127, 

poz. 886) zwanego dalej „rozporządzeniem”.  

          Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 

„EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zwany dalej „EKOWOD”.  

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności 

 

„EKOWOD”  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwoleń wydanych decyzjami 

Burmistrza Namysłowa, Wójta Wilkowa, Wójta Świerczowa, Wójta Domaszowic i Wójta 

Pokoju. Działalnością swoją obejmuje obszar Gminy Namysłów, Gminy Wilków, Gminy 

Świerczów, Gminy Domaszowice i Gminy Pokój. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności „EKOWOD” stanowi: 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń 

wodociągowych, 

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – oczyszczanie i odprowadzanie 

ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą 

urządzeń kanalizacyjnych. 
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3. Rodzaj i struktura taryf 

 

  „EKOWOD” przedkłada przy rozliczeniach za dostarczoną wodę taryfę 

dwuczłonową oraz taryfę jednoczłonową dla zakresu odprowadzania ścieków bytowych i 

bytowo-przemysłowych, zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców usług. 

 

4. Taryfowe grupy odbiorców usług 

 

           Uwzględniając sposób korzystania z  urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj.: kosztów 

eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych, dokonano podziału na taryfowe grupy odbiorców usług: 

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono zasadniczo jedną grupę 

taryfową odbiorców usług, która obejmuje odbiorców: 

a) indywidualnych, 

b) przemysłowych, 

c) pozostałych; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz bytowo-przemysłowych występują 

następujące taryfowe grupy odbiorców: 

a) gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki   

 o charakterze bytowym z terenu miasta Namysłów - dotyczy  odbiorców , którzy    

nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej, 

b) gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki 

o charakterze bytowym z terenu wiejskiego Gminy Namysłów – dotyczy 

odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności 

produkcyjnej, 

c) odbiorcy odprowadzający ścieki mieszane, czyli mieszaninę ścieków bytowo – 

przemysłowych, których dopuszczalne stężenie odprowadzanych ścieków 

zostało określone w załączniku do umowy o zaopatrzeniu w wodę 

i odprowadzaniu ścieków; 

3) w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ustalono jedną grupę 

taryfową odbiorców usług, która obejmuje podmioty odprowadzające wody opadowe  

i roztopowe do kanalizacji deszczowej. 

 

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat  

 

W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług, o których mowa  

w ust. 4, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat, i tak: 

1) przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje                                                                               

     taryfa dwuczłonowa, składająca się z: 

     a) ceny wyrażonej w złotych za m
3
 dostarczonej wody, 

     b) stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za 

każdy miesiąc,  bez względu na wielkość dokonanego poboru wody lub też jego 

całkowitego braku. Stawka opłaty  abonamentowej wyrażana jest w złotych na 

miesiąc (tabela nr 1). 
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Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka 

miary 

Cena 

netto 
1 2 3 4 5 

 

Gospodarstwa 

domowe, odbiorcy 

przemysłowi  

i pozostali 

 

 

1) cena za dostarczoną wodę 

 

 

m
3
 2,51 zł 

 

2) stawka opłaty 

abonamentowej w 

rozliczeniach w oparciu o 

wskazania wodomierza 

głównego 

 

m-c 

 

4,00 zł 

 

   2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i bytowo – 

przemysłowych ma zastosowanie dla grup taryfowych odbiorców usług taryfa 

jednoczłonowa, zróżnicowana cenowo dla poszczególnych grup, a rozliczenia 

dokonywane są na podstawie ceny wyrażonej w zł/m
3
 odprowadzanych ścieków 

(tabela nr 2). 

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

 

Lp. Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka 

miary 

Cena 

netto 
1 2 3 4 5 

1 Gospodarstwa 

domowe i odbiorcy 

odprowadzający 

wyłącznie ścieki 

bytowe z terenu 

miasta Namysłów 

cena za odprowadzone ścieki m
3
 2,92 zł 

2 Gospodarstwa 

domowe i odbiorcy 

odprowadzający 

wyłącznie ścieki 

bytowe z terenu 

wiejskiego Gminy 

Namysłów 

cena za odprowadzone ścieki m
3 

6,62 zł 

3 Odbiorcy 

odprowadzający ścieki 

mieszane –mieszanina 

ścieków bytowo - 

przemysłowych 

cena za odprowadzone ścieki m
3
 5,20 zł 
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3)  w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych obowiązuje taryfa 

jednoczłonowa, a  rozliczenia dokonywane są na podstawie ceny wyrażonej w zł/m
2
 

powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (np. drogi, parkingi, place, itp.) 

ujętej w systemy kanalizacji deszczowej, płatna za każdy miesiąc (tabela nr 3). 

     

 

Tabela 3.  Wysokość cen za odprowadzone ścieki  opadowe i roztopowe do 

  kanalizacji deszczowej 

 

Lp. 

 
Taryfowa grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka 

miary 

Cena 

netto 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Podmioty 

odprowadzające wody 

opadowe i roztopowe 

do kanalizacji 

deszczowej 

 

cena za odprowadzone ścieki 

opadowe i roztopowe do 

kanalizacji deszczowej z 

powierzchni zanieczyszczonej 

o trwałej nawierzchni 

 

 

m² 

 

0,09 zł 

 

             Do cen i stawek opłat, określonych w kolumnach 5 tabel 1, 2 i 3, dolicza się 

podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 , pkt. 9 - 12 rozporządzenia; 

 

W ramach opłaty podstawowej dla ścieków mieszanych bytowo-przemysłowych, 

ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać 

warunkom określonym w poniższej tabeli: 

 

Tabela 4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach      

         wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
 

Lp. Wskaźniki 

zanieczyszczenia 

Jednostka Wartość 

1 Temperatura próbki  

(w czasie poboru) 

°C 35 

2 Odczyn pH 6,5 – 9,5 

3 BZT5 mgO2/l 900 

4 ChZTCr mgO2/l 1935 

5 Zawiesina ogólna mg/l 800 

6 Fosfor ogólny mgP/l 30 

7 Azot ogólny mgN/l 80 

8 Azot amonowy mgNH4/l 65 

 

          Dla wskaźników nie wymienionych w tabeli nr 4 obowiązują wskaźniki określone  

w załączniku do rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.  

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136,  

poz. 964). 
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        „EKOWOD” zastrzega sobie prawo do zmiany wartości wymienionych  

w tabeli nr 4 w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni ścieków.  

           W razie stwierdzenia przekroczenia warunków umownych „EKOWOD” dokona  

naliczenia opłaty dodatkowej według stawek z tabeli nr 5. 

 

Tabela 5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania  ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
 

Wskaźnik 

PRZEDZIAŁY [mg/dm
3
] / STAWKA OŁATY [zł/m

3
] 

PRZEDZIAŁ 

[mg/dm
3
] 

STAWKA 

OPŁATY 

[zł/m
3
] 

PRZEDZIAŁ 

[mg/dm
3
] 

STAWKA 

OPŁATY 

[zł/m
3
] 

PRZEDZIAŁ 

[mg/dm
3
] 

STAWKA 

OPŁATY 

[zł/m
3
] 

od do od do od 

1. BZT5 900 1500  1,73 1500  3000  6,07  3001 11,84  

2. ChZT 1935  3400 1,97 3400 5000  4,12  5001 9,48  

3. Zawiesina ogólna  810 1400  1,89  1400  2000   3,82 2001  10,24  

4. Azot ogólny 80  100  0,65  100  120  1,30  121 7,15  

5. Azot amonowy 65  85  0,80  85  105  1,60  106 8,20  

6. Fosfor ogólny  30 50  1,73  50  70  3,47  71  6,07  

 

Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług,  

zgodnie z § 2, pkt. 9-12  rozporządzenia. 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy   

i  urządzenia pomiarowe 

 

          Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.   

          Z uwagi na pełne wyposażenie w wodomierze budynków, zlokalizowanych na 

terenie działania „EKOWOD” w ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na 

podstawie ich wskazań. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie 

pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. 

  W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe  ilość 

dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody 

pobranej lub określonej w umowie. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona 

jest na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.                                   

W  przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi 

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 

miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na 

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średnio-miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności 

wodomierza.  

              „EKOWOD” na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości 

działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, 

odbiorca ponosi koszty ekspertyzy wodomierza. 
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  O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone 

były usługi. 

  Opłata  abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku 

poboru wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone 

ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.                                                  

             W rozliczeniu opłat za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe uwzględnia się 

powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki do kanalizacji deszczowej.  

            Opłata za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej 

ustalana jest za każdy miesiąc. 

 

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 

  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele 

wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w 

oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne – stawka za m
3
 wody jest 

jednakowa, niezależnie od ilości pobieranej wody. Dotyczy to zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i  budynków użyteczności 

publicznej, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych. 

             W zakresie dostawy wody „EKOWOD” ponosi stałe koszty  obsługi swoich 

klientów, co uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi 

niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca usług w danym okresie będzie faktycznie 

pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość 

do jej dostarczania. 

            Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

występuje w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych 

ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, powodując z kolei 

zróżnicowanie kosztów ich odbioru i oczyszczania. 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 

jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych  

i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w uchwale  

Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca  2006  r. w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

Nr 49 poz. 1578). 

 

 


