
OA.0007.1.9.2015 
Uchwała Nr V/30/2015 
Rady Miasta Łańcuta 
z dnia 5 marca 2015 r. 

 
 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 5 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 z późn. zm.), Rada Miasta  Łańcuta uchwala co następuje: 
 
 
 § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na okres od dnia 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego 
Sp. z o.o. w Łańcucie, stanowiące załącznik do uchwały. 
 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta i Zarządowi 
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.. 
 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Rady Miasta Łańcuta 

 
Robert Grabowski 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr V/30/2015 
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia 5 marca 2015 r. 

 
 
 
 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 
na okres od 1-04-2015 r. do 31-03-2016 r. 

 
 

1. Informacje ogólne 
 

 Przedłożone taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Łańcuta na okres 
12 miesięcy, od dnia l kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. 
Taryfy określają także: 
1) warunki stosowania cen; 
2) warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

i urządzenia pomiarowe. 
 Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art.20 - 23 ustawy z dnia 
07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 123, poz.858, z 2006r. tekst jednolity) zwanej dalej ustawą oraz przepisami 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzanie 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 Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., z wyłączeniem 
odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych. 
 Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic 
i terenów zielonych. Cena wody dla tej grupy odbiorców taka jak dla I grupy odbiorców. 
 

2.Rodzaje prowadzonej działalności 
 
 Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza 
Miasta Łańcuta. 
 Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działania Spółki jest ujmowanie, dostarczanie 
wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń 
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Spółka eksploatuje również oczyszczalnię 
ścieków. Spółka prowadzi także działalność obejmującą budowę i remonty infrastruktury 
i instalacji wodno-kanalizacyjnych, oraz inne usługi. 
 
 
 



3. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 

Spółka uwzględniając: 
1) lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 
2) zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska; 
3) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji kosztów na 

taryfowe grupy odbiorców w porównaniu z kosztami ich wdrożenia; 
4) sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 
5) konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków pod potrzeby odbiorców usług; 
dokonała podziału odbiorców usług na dwie grupy taryfowe w zakresie dostawy wody i dwie 
grupy taryfowe w zakresie odprowadzania ścieków i przypisała do poszczególnych grup 
odpowiadające im koszty.  
Wyodrębnione grupy taryfowe to: 
  
- w zakresie dostawy wody: 
 
gr I – gospodarstwa domowe, 
gr II – pozostali odbiorcy, 
 
- w zakresie zrzutu ścieków: 
 
gr I – gospodarstwa domowe, 
gr II – pozostali odbiorcy, 
 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
 
 W rozliczeniach z poszczególnymi odbiorcami usług obowiązują różne ceny i stawki 
opłat oraz różne zasady ich stosowania. W rozliczeniach za wodę obowiązuje taryfa 
dwuczłonowa: opłata stanowiąca sumę iloczynu ilości oraz ceny za l m3 pobranej wody 
i miesięcznej opłaty abonamentowej. 
 Wprowadzona do taryfy opłata abonamentowa jest uiszczana przez Klienta niezależnie 
od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania przez 
Klienta czynnego przyłącza wodociągowego obliguje go do regulowania opłaty 
abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody oraz 
z tytułu cyklicznych odczytów i rozliczeń, które to koszty nie są związane z ilością 
dostarczanej wody. 
 Na podstawie cen określonych w taryfie rozliczane jest także Miasto za ilość wody 
pobranej z publicznej studni i zdrojów ulicznych, na cele przeciwpożarowe, do zraszania 
publicznych ulic i terenów zielonych, zgodnie z zawartą umową precyzującą szczegółowe 
zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń. 
 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa 
jednoczłonowa. Cena za odprowadzane ścieki stanowi iloczyn ich ilości oraz ceny za 1 m3. 
 
Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody 
 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł) 
1. Gospodarstwa domowe 3,30 0,26 3,56 
2. Pozostali odbiorcy 3,80 0,30 4,10 

 



 
Miesięczna opłata abonamentowa 
 

Rodzaj opłaty abonamentowej Opłata abonamentowa 
netto (zł/m-c) 

VAT 
(zł) 

Opłata 
abonamentowa 
brutto (zł/m-c) 

Odbiorcy grup taryfowych gospodarstwa 
domowe i pozostali odbiorcy 2,40 0,19 2,59 

 
Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków 
 
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto (zł) VAT (zł) Cena brutto (zł) 
1. Gospodarstwa domowe 4,15 0,33 4,48 
2. Pozostali odbiorcy 4,95 0,40 5,35 

 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych w 2015 roku 
 

L.p. 
 

Grupy przedziałów 
jakości ścieków 

Dopuszczalne wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach* 

Stawka netto 
za 1m3 

odprowadzanych 
ścieków** 

1 2 3 4 

1. 

GRUPA 
I 
 

Zakłady 
odprowadzające ścieki 

przemysłowe bądź 
mieszaninę ścieków 

przemysłowych 
z bytowymi. 

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne 
wartości Zł 

BZT5 mg O2/dm3 do 600 

0,00 

ChZT mg O2/dm3 do 1000 
Zawiesina 

ogólna mg/dm3 do 380 

Substancje 
ekstrahujące się 

eterem 
naftowym 

mg/dm3 do 100 

Azot ogólny mg N/dm3 do 60 
Fosfor ogólny mg P/dm3 do 10 
Fenole lotne 

(indeks 
fenolowy) 

mg/dm3 do 15 

2. 

GRUPA 
II 
 

Zakłady 
odprowadzające ścieki 

przemysłowe bądź 
mieszaninę ścieków 

przemysłowych 
z bytowymi. 

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne 
wartości Zł 

BZT5 mgO2/dm3 powyżej 600 
do 1200 

0,70 

ChZT mgO2/dm3 powyżej 1000 
do 2000 

Zawiesina 
ogólna mg/dm3 powyżej 380 

do 760 
Substancje 

ekstrahujące się 
eterem 

naftowym 

mg/dm3 powyżej 100 
do 200 

Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 60 do 
120 



Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 10 do 
20 

Fenole lotne 
(indeks 

fenolowy) 
mg/dm3 powyżej 15 do 

30 

3. 

GRUPA 
III 

 
Zakłady 

odprowadzające ścieki 
przemysłowe bądź 

mieszaninę ścieków 
przemysłowych z 

bytowymi. 

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne 
wartości Zł 

BZT5 mgO2/dm3 powyżej 1200 
do 1800 

1,40 

ChZT mgO2/dm3 powyżej 2000 
do 3000 

Zawiesina 
ogólna mg/dm3 powyżej 760 

do 1140 
Substancje 

ekstrahujące się 
eterem 

naftowym 

mg/dm3 powyżej 200 
do 300 

Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 120 
do 180 

Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 20 do 
30 

Fenole lotne 
(indeks 

fenolowy) 
mg/dm3 powyżej 30 do 

45 

4. 

GRUPA 
IV 

 
Zakłady 

odprowadzające ścieki 
przemysłowe bądź 

mieszaninę ścieków 
przemysłowych z 

bytowymi. 

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne 
wartości Zł 

BZT5 mgO2/dm3 powyżej 1800 
do 2400 

2,10 

ChZT mgO2/dm3 powyżej 3000 
do 4000 

Zawiesina 
ogólna mg/dm3 powyżej 1140 

do 1520 
Substancje 

ekstrahujące się 
eterem 

naftowym 

mg/dm3 powyżej 300 
do 400 

Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 180 
do 240 

Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 30 do 
40 

Fenole lotne 
(indeks 

fenolowy) 
mg/dm3 powyżej 45 do 

60 

5. 

GRUPA 
V 
 

Zakłady 
odprowadzające ścieki 

przemysłowe bądź 
mieszaninę ścieków 
przemysłowych z 

bytowymi. 

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne 
wartości Zł 

BZT5 mgO2/dm3 powyżej 2400 
do 3000 

2,80 
ChZT mgO2/dm3 powyżej 4000 

do 5000 



Zawiesina 
ogólna mg/dm3 powyżej 1520 

do 1900 

Substancje 
ekstrahujące się 

eterem 
naftowym 

mg/dm3 powyżej 400 
do 500 

Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 240 
do 300 

Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 40 do 
50 

Fenole lotne 
(indeks 

fenolowy) 
mg/dm3 powyżej 60 do 

75 

6. 

GRUPA 
VI 

 
Zakłady 

odprowadzające ścieki 
przemysłowe bądź 

mieszaninę ścieków 
przemysłowych z 

bytowymi. 

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne 
wartości Zł 

BZT5 mgO2/dm3 powyżej 3000 
do 3600 

4,20 

ChZT mgO2/dm3 powyżej 5000 
do 6000 

Zawiesina 
ogólna mg/dm3 powyżej 1900 

do 2280 
Substancje 

ekstrahujące się 
eterem 

naftowym 

mg/dm3 powyżej 500 
do 600 

Azot ogólny mg N/dm3 powyżej 300 
do 360 

Fosfor ogólny mg P/dm3 powyżej 50 do 
60 

Fenole lotne 
(indeks 

fenolowy) 
mg/dm3 powyżej 75 do 

90 

 
* bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka 
opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej. 
 
** do stawek netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 
 

5. 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 wymienionymi w pkt 1. 
 Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza 
głównego. 
 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala 
się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej umowie. 
 W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na 
podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, 



a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. 
 Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala 
się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług a w 
stosunku do wody powiększone o miesięczną opłatę abonamentową. 
 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i gdy wielkość ich zużycia ustalona 
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 
 W przypadku braku możliwości odczytu, obciążenie będzie miało charakter zaliczki 
w wysokości dotychczasowego przeciętnego zużycia, która zostanie rozliczona w okresie 
obrachunkowym następnym po ustaniu przeszkód uniemożliwiających odczyt. 
 W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie 
odbiorcy usług, zwraca ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 
 Spółka wodociągowo-kanalizacyjna, na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia 
prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego 
niesprawności pokrywa on koszty sprawdzenia. 
 O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków pobierane są po odczycie wodomierza w okresach od jednego do 
trzech miesięcy, w którym świadczone były usługi. 
 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 
warunkach i w terminach określonych w umowie. 
 

6. Warunki stosowania cen i opłat 
 
 Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala 
się jako sumę iloczynu taryfowych cen oraz odpowiadającej im ilości świadczonych usług 
i stawki miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku przemysłowego odbiorcy usług 
doliczana będzie opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąca iloczyn stawki z danej grupy przekroczeń oraz ilości 
świadczonych usług. Bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie 
przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej. 
 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
w terminie podanym w fakturze VAT. 
 

7. Zakres świadczonych usług 
 
 Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
 Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody 
oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców 
usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. 
 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług 
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków 
użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele usługowo-handlowe i odbiorców 
przemysłowych. 
 W przypadku zbiorowego odprowadzanie ścieków, występuje zróżnicowany zakres 
usług a związany jest z jakością odprowadzanych ścieków przez poszczególne grupy 
taryfowe, jak również dyspozycją oczyszczalni ścieków pod potrzeby danej grupy taryfowej. 



8. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
 
 Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Jakość wody produkowanej 
przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi. 
 Bieżące analizy jakości wody wykonywane są przez własne laboratorium oraz 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łańcucie. Zawartości zanieczyszczeń 
w ściekach określane są przez własne laboratorium oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 
 W systemie dyżurów pracuje organizacyjnie wydzielone pogotowie 
wodnokanalizacyjne, które na bieżąco usuwa zgłaszane awarie. 


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściek...

