
Projekt 
 
Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nadarzyn 

 

Ceny i stawki taryfowe 

stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych  i 

odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych obowiązujące 

od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 

 

Stosowane oznaczenia i określenia: 

 

Dostawca wody i odbiorca ścieków – tu: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., zwane 

dalej Spółką 

 

Odbiorca usług - odbiorca wody i/lub dostawca ścieków – osoba lub organizacja dysponująca 

nieruchomością podłączoną do gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej, która ma 

podpisaną umowę ze Spółką na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.   

RMB  - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 127 poz. 886).  

 

Zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa (RMB) określa się, co następuje: 

1. Rodzaje prowadzonej działalności   

Podane w taryfie ceny (jednostkowe) mają zastosowanie w rozliczeniach Spółki z 

odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych na terenie Gminy 

Nadarzyn.  Spółka jako jedyny operator gminnego  systemu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy następujące rodzaje usług 

objętych tą taryfą: 

a.  usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi),  

b. usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu Gminy 

Nadarzyn, 



oraz 

c. usługi techniczne związane z przyłączaniem nowych odbiorców usług do 

gminnej sieci wodociągowej i/lub gminnej sieci kanalizacyjnej, 

2. Rodzaj i struktura taryfy  – w rozliczeniach z odbiorcami wody i dostawcami 

ścieków z terenu gminy Nadarzyn Spółka stosuje taryfę niejednolitą, z cenami 

jednostkowymi, jak w zestawieniach nr 2 i nr 3 przypisanymi odpowiednio do 

wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców – podanymi  jak w Zestawieniach 1a i 

1b.  

3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w Nadarzynie przypisani zostali do taryfowych grup odbiorców usług – jak 

w Zestawieniach 1a i 1b. 

4. Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i za 

odebranie 1 m3 ścieków ustalono jak w Zestawieniach nr 2 i nr 3. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia dokonywane są: 

a. na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg wskazań wodomierza głównego 

zainstalowanego przez dostawcę usług lub 

b. gdy zainstalowano wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, to:  

• rozliczenie wody odbywa się na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg 

wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez dostawcę usług, a 

• rozliczenie odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie (rejestrowanej 

na dzień rozliczenia) różnicy w odczytach wodomierza głównego i 

wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, lub 

c. gdy zastosowano urządzenie pomiarowe (do pomiaru ilości odprowadzanych 

ścieków):    

• rozliczenia dostarczonej wody dokonywane są jw., a  

• rozliczenia odebranych ścieków wg wskazań urządzenia pomiarowego 

zainstalowanego przez odbiorcę usług w uzgodnieniu z dostawcą usług.  

d. W przypadku awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w 

rozliczeniach stosowana będzie przeciętna (miesięczna) ilość dostarczonej wody 

i/lub ilość odebranych ścieków wg danych za trzy ostatnie miesiące, gdy 

wodomierz i/lub urządzenie pomiarowe były sprawne.  



6. Warunki stosowania cen taryfowych: 

a. ujęte taryfą ceny stosowane są w rozliczeniach z każdym odbiorcą wody i 

każdym dostawcą ścieków, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nadarzynie, a usługi świadczone są na 

podstawie umowy podpisanej przez dostawcę usług.    

b. W przypadku pogorszenia jakości usług dostawy wody lub odprowadzania 

ścieków socjalno-bytowych lub przemysłowych mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Nadarzyn.  

c. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

jest ilościowo nieograniczony.  

d. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług określa przyjęty w trybie 

uchwały regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w gminie Nadarzyn. 

W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków rozliczenia prowadzone są z 

odbiorcami zakwalifikowanymi do jednej z niżej podanych taryfowych grup odbiorów usług 

(ozn. TGO).  Kwalifikacja ta może być potwierdzona odpowiednim zapisem w obowiązującej 

strony umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  

Zestawienie nr 1a 

TGO - Taryfowa 

grupa odbiorców 

usług 

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i 

dostawców ścieków 

Grupa I Gospodarstwa domowe i rolne, jednostki organizacyjne gminy 

Grupa II Pozostali odbiorcy, w tym działalność gospodarcza, cele niekonsumpcyjne, 
odbiorcy spoza gminy Nadarzyn 

 

Zestawienie nr 1b 

TGO - Taryfowa 

grupa odbiorców 

usług 

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez ludzi) i 

dostawców ścieków 

Grupa I Gospodarstwa domowe i rolne, jednostki organizacyjne gminy 

Grupa II Pozostali dostawcy, w tym przedsiębiorstwa, produkcja, handel, usługi 

Grupa III Ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych gminy Nadarzyn 

  



W  rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosuje się stawki brutto,         

jak w poniższym zestawieniu:  

 

Zestawienie 2    Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO: 

TGO - Taryfowa 

grupa odbiorców 

usług 

Cena netto Cena brutto 

Opłata 

abonamentowa 

netto 

Opłata 

abonamentowa 

brutto 

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc 

Grupa I 2,57 2,78 0,00 0,00 

Grupa II 4,71 5,09 0,00 0,00 

 

 

Zestawienie 3   Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości, wg TGO: 

TGO- Taryfowa 

grupa odbiorców 

usług 

Cena netto Cena brutto 
Opłata 

abonamentowa 

Opłata 

abonamentowa 

brutto 

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc 

Grupa I 8,72 9,42 0,00 0,00 

Grupa II 9,16 9,89 0,00 0,00 

Grupa III 13,00 14,04 0,00 0,00 

 

Dla potrzeb określonych w art. 221 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 

ze zm.) cena 1m3 wody ustalona jest w kwocie 2,57 zł (netto) tj. 2,78 zł/m3 brutto. 

 

W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, za przekroczenie 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Nadarzyn  uznaje się 

ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonych 

w indywidualnej umowie na odbiór ścieków.  

 

                                                           

1  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen ustalonych w taryfie za: 
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe; 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.  



Do czasu przekazania w posiadanie urządzeń kanalizacji deszczowej nie ustala się dla Spółki 

opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg i 

placów utwardzonych  gminy Nadarzyn.  

 

 

 

 


