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„OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE 
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE OPOCZNO 

 
Okres obowiązywania: od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 05 listopada 2013 r. (tj. przez 1 rok). 

 
Działając na podstawie art. 24 ust. 9 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 z późn. zmian.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z siedzibą na ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno ogłasza niniejszym taryfy 
określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie objętym 
działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, które 
wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 8 powołanej Ustawy. Taryfy obowiązują od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 
05 listopada 2013 r. (tj. przez 1 rok).  

Taryfa  
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

w Gminie Opoczno na okres: od 06-11-2012 r. do 05-11-2013 r. 
opracowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie. 
 

Rozdział I 
Informacje ogólne 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz określa warunki ich stosowania. Taryfę ustala się na okres od dnia 06 listopada 2012 r. do dnia 05 listopada 
2013 r. oraz określa się warunki jej stosowania. Podstawa prawna opracowania taryfy: 

1) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą, 

2) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. 

Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje również cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę 
pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych w Gminie Opoczno. 

 
Rozdział II  

 Rodzaje prowadzonej działalności 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie jest spółką gminną, w 
której Gmina Opoczno posiada 100 % udziałów.  
Przedsiębiorstwo działa min. na podstawie Decyzji z dnia 05-12-2002 r. Burmistrza Opoczna nr GKM i OŚ 7625/18/02, 
„Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków”. 
Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest: 

1) 01.19 Z Pozostałe uprawy i inne niż wieloletnie, 
2) 36.00 Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
3) 37.00 Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  
4) 38.11 Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
5) 38.21 Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 
6) 38.32 Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 
7) 42.11 Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 
8) 42.21Z  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci  rozdzielczych, 
9) 43.11 Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
10) 43.12 Z Przygotowanie terenu pod budowę, 
11) 43.22 Z Wykonywanie instalacji wodno– kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 
12) 47.99 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 
13) 49.32 Z Działalność taksówek osobowych, 
14) 49.41 Z Transport drogowy towarów, 
15) 68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
16) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
17) 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne, 
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18) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
19) 81.29 Z Pozostałe sprzątanie, 
20) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
21) 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. 
22) 96.09.Z   Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pkt. 2 powyżej) obejmujące pobór i 
dostarczanie wody, która z uwagi na wysoką jakość nie podlega uzdatnianiu, oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz 
oczyszczanie ścieków (pkt. 3 powyżej) realizowane w ramach sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej a także gospodarka 
odpadami. 

Rozdział III 
Rodzaj i strukturę taryfy 

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosuje się taryfę niejednolitą (zawierającą różne ceny dla poszczególnych 
grup taryfowych) wieloczłonową składającą się z: 
1) ceny za m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na 

podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Cena za dostarczoną wodę wyrażona jest w 
zł/m3, 

2) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego i w 
rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, z zarządcami budynków 
wielolokalowych oraz w rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokalu w budynku wielolokalowym. 

Stawki opłaty abonamentowej wyrażone są w złotych na odbiorcę usługi za okres rozliczeniowy. 
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków stosuje się taryfę niejednolitą (zawierającą różne ceny dla 

poszczególnych grup odbiorców usług) jednooczłonową, składającą się z: 
1) ceny za m3 odprowadzonych ścieków, których ilość ustalana jest na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 

lub jako równa ilości pobranej wody (lub pobranej wody pomniejszonej o wodę bezpowrotnie zużytą) określonej 
zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 
Ceny za odprowadzane ścieki wyrażone są w zł/m3. 

3. Obowiązują także: 
1) stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, 
2) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wod- kan, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Stawka tej opłaty 

ustalana jest na podstawie kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę 
usług. 

Rozdział IV 
Taryfowe grupy odbiorców usług 

1. Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono uwzględniając zróżnicowane koszty dla poszczególnych grup. 
2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wyodrębniło 2 grupy odbiorców, tj.:  

1) Grupa 1 – „Gospodarstwa domowe” –obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i 
wielorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe,  

2) Grupa 2- „Pozostali odbiorcy usług”- obejmuje wszystkich odbiorców usług nie zakwalifikowanych do grupy 1 
(gospodarstwa domowe), w tym Gmina.  

Podstawą wyodrębnienia grup taryfowych były różnice w kosztach zaopatrzenia w wodę poszczególnych grup 
odbiorców usług, w szczególności różnice opłat za korzystanie ze środowiska- pobór wody. 

3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo także wyodrębniło 2 grupy odbiorców, tj.:  
1) Grupa 1 – „Gospodarstwa domowe” – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i 

wielorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe,  
2) Grupa 2- „Pozostali odbiorcy usług”- obejmuje wszystkich odbiorców usług nie zakwalifikowanych do grupy 1 

(gospodarstwa domowe) w tym Gmina.  
Podstawą wyodrębnienia grup taryfowych były różnice w kosztach oczyszczania ścieków dla poszczególnych grup 
odbiorców usług. 

Rozdział V 
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 
1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe dostarczanie wody. 
 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/ 
stawka 
netto 

Jednostka 

I Gospodarstwa domowe cena za m3 wody 2,87 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej na 
odbiorcę (w rozliczeniach w oparciu o 
wskazania wodomierza głównego lub 
przeciętnych norm zużycia wody, z 
zarządcami budynków 
wielolokalowych oraz z osobami 
korzystającą z lokalu w budynku 

12,30 zł/ odbiorcę/ 
okres 

rozliczeniowy 
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wielolokalowym) 
 
 

II Pozostali odbiorcy usług cena za m3 wody 2,96 zł/m3 

stawka opłaty abonamentowej na 
odbiorcę 

15,25 zł/ odbiorcę/ 
okres 

rozliczeniowy 
UWAGA !!!  
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 8%. 
 

2. Wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/ stawka netto Jednostka 
 

I. Gospodarstwa domowe  cena za m3 ścieków 
 

3,48 zł/m3 

II. Pozostali odbiorcy usług 
 

cena za m3 ścieków 
 

3,81 zł/m3 

UWAGA !!!  
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 8%. 
 

 
3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wod -kan, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa:   

     60 zł + 23% VAT= 73,80 zł 
 
W przypadku jednoczesnego odbioru zarówno przyłącza wodociągowego jak i kanalizacyjnego u danego podmiotu, 
pobiera się wyłącznie jedną opłatę za przyłączenie do sieci wod-kan. 

 
4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 
 

Lp Rodzaj przekroczeń Stawka opłaty 
netto 

1 2 3 
1 Przekroczenie temperatury o mniej niż 5° C 0,23 zł/m3 
2 Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej 0,46 zł/m3 
3 Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH 0,46 zł/m3 
4 Przekroczenie wartości odczynu  od 0,5 pH do 1,5 pH 1,15 zł/m3 
5 Przekroczenie wartości odczynu  od 1,5 pH do 2,5 pH 2,29 zł/m3 
6 Przekroczenie wartości odczynu  od  2,5 pH i powyżej 4,45 zł/m3 
7 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich (ołów, miedź, rtęć, nikiel, 

kadm, cynk, chrom og.) 450,12 zł/kg 

8 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BZT5 0,50 zł/kgO2 
9 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia Chzt Cr 1,77 zł/kgO2 
10 Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej 4,36 zł/kg 
11 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym 41,14 zł/kg 

12 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego 4,25 zł/kg 
13 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego 3,51 zł/kg 
14 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków 0,79 zł/kg 
15 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów 0,79 zł/kg 
16 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji powierzchniowo czynnych – 

anionowych 7,44 zł/kg 

17 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów 4,25 zł/kg 
 
UWAGA !!!  
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 8%. 
 

5. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

 
1 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków PGK Sp. z o.o. w Opocznie 
ładunkiem tych zanieczyszczeń. 

2 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w 
zakresie  temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli w ust. 
3 niniejszego rozdziału). 
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3 Opłatę  za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych  za 
pozostałe  wskaźniki (poz.7-17 z Tabeli w ust. 3 niniejszego rozdziału) oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) 
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. 

4 Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych  oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH i metali 
ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za 
przekroczenie którego opłata jest najwyższa. 

5 Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych  ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem 
analizy fizyko-chemicznej ścieków. 

 
Rozdział VI 

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, postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XXXIII/312/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz postanowieniami umów zawartych z 
odbiorcami usług,  tj. w szczególności: 
1. rozliczenia za dostarczoną wodę prowadzone są w oparciu o taryfowe ceny i stawki opłat oraz ilości pobranej wody. 

Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami, a w 
przypadku braku wodomierzy- zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. 

2. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie 
zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego 
braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, 
określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy. 

3. Należności wynikające z wysokości opłat abonamentowych należy regulować niezależnie od tego, czy odbiorca usług 
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 

4. Należności regulowane są w terminach stosownie do okresów obrachunkowych ustalonych w umowie zawartej z 
odbiorcą usług. 

5. 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.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości 
działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza 
zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

 
Rozdział VII 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 
1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych 

cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 
2. Szczegółowe warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków oraz umowach zawieranych między P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie a odbiorcami usług. 
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  i za odprowadzone ścieki na warunkach oraz w terminach 
określonych w umowie, zgodnie z wystawioną fakturą. 

3. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty 
zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku w tej sprawie. 

4. Odbiorca może domagać się od P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie stosownego obniżenia należności za dostarczoną wodę w 
przypadku stwierdzenia dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości. 

5. Stawki opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup odbiorców, w rozliczeniach: 
1) w oparciu o wskazania wodomierza głównego należności wg taryfowych stawek opłat abonamentowych 

regulowane są przez odbiorców niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę. Stawki opłaty 
abonamentowej skalkulowano dla poszczególnych odbiorców usług. 

2) z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym stawkę opłaty skalkulowano w oparciu o koszty odczytu 
wodomierzy i rozliczeń należności.  

 
Rozdział VIII 

Dopuszczalne podstawowe parametry  
wprowadzanych ścieków przemysłowych  

do urządzeń kanalizacji sanitarnej 
 

PARAMETR 
 
 

JEDNOSTKA WARTOŚĆ 

1 2 3 
Temperatura °C 35 

PH  6,5-9,5 
CHZT MgO2/dm3 1200 
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BZT5 MgO2/dmJ 700 
Zawiesina ogólna mg/dmj 350 
Azot amonowy mgNNH4/dmJ 100 

Chlorki  mgCl/dm3 1000 
Siarczany mgSO4/ dm3 500 

Fosfor ogólny MgP/dm3 10 
Chrom ogólny mgCr/dm3 1 

Miedź mgCu/dm3 1 
Ołów mgPb/dm3 1 
Cynk mgZn/dm3 5 
Kadm mgCd/dmJ 0,4 
Nikiel mgNi/dm3 1 
Rtęć mgHg/dm3 0,1 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/dm3 30 
Substancje powierzchniowo czynne-anionowe mg/dm3 5 

Pozostałe 

Parametry zgodnie z Rozporządzeniem 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 2006 r. Nr 136, poz.964) 

 
 
 
 
 

 


