
1 

 

 
 
 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
 

I. Informacje ogólne  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. przedstawia 
wniosek taryfowy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gmin: Brzesko, Dębno, Wojnicz, 
Zakliczyn oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin: Brzesko, Wojnicz na okres 
trzech lat, tj. od dnia 24.09.2020 r. do dnia 23.09.2023 r. Taryfy określają także warunki ich 
stosowania. 
 
Taryfy opracowane zostały na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ) zwanej dalej 
ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz.U. z dnia 2 marca 2018 roku poz. 472), zwanego dalej Rozporządzeniem. 
 
Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych 
i kanalizacyjnych obsługiwanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Brzesku Sp. z o.o.   
 
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni 
i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe 
oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

1. Rodzaj prowadzonej działalności 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. (dalej - 
Spółka) prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: 
Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn, a w zakresie zbiorowego odprowadzenia i oczyszczenia 
ścieków na terenie gmin: Brzesko i Wojnicz. Gminy Dębno i Zakliczyn zbiorowe odprowadzenie 
i oczyszczanie ścieków prowadzą przez własne zakłady komunalne. Spółka prowadzi 
działalność na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Związku Międzygminnego ds. 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nr ZMWK.I.7037/1/2003 z dnia 03 stycznia 2003 roku. 

Dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka wykorzystuje jedynie wodę 
powierzchniową, którą pobiera z rzeki Dunajec w miejscowości Łukanowice-Isep na podstawie 
pozwolenia wodnoprawnego - Decyzja Starostwa Powiatowego w Tarnowie znak 
WOŚ.6341.326.2013.KKI z dnia 31.01.2014 roku. Termin ważności pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej obowiązuje do 31 stycznia 2034 r.  
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Zarówno w zakresie zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków Spółka dzieli 
odbiorców na dwie grupy taryfowe tj. gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców.  

W zakresie zaopatrzenia w wodę dla wszystkich grup taryfowych odbiorców, Spółka 
korzysta z ujęcia powierzchniowego na rzece Dunajec w miejscowości Łukanowice – Isep. 
W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody Spółka wybudowała, próg denny na rzece Dunajec, 
dzięki czemu zapewniony jest dopływ wody nawet w okresach niskiego poziomu wody w 
rzece. Spółka posiada jedną stacje uzdatniania wody w Łukanowicach, skąd uzdatniona woda 
poprzez cztery magistrale wodociągowe (62 km) oraz sieci rozdzielcze (428 km) 
transportowana jest do wszystkich odbiorców.  
      Obszar świadczenia usług jest bardzo rozległy i częściowo górzysty stąd konieczność wielu 
przepompowni i hydroforni wody (łącznie 32). W odległości 12 km od stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Sufczyn jest główna przepompownia wody, która steruje przepływem wody 
dla mieszkańców gminy Brzesko. Spółka w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody posiada 5 
zbiorników o łącznej pojemności 4.450 m3  

Dla zapewnienia dobrej jakości wody dla mieszkańców gminy Dębno i Brzesko, która 
jest oddalona o 22 km od stacji uzdatniania wody w Sufczynie na przepompowni jest 
prowadzona dodatkowa dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru.  

W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków Spółka korzysta z jednej oczyszczalni 
własnej: 

• Oczyszczalnia w miejscowości Sterkowiec - Zajazie, do której trafiają ścieki ze 
wschodniej części gminy Brzesko, z miejscowości: Jadowniki, Sterkowiec i 
Wokowice,  

 
oraz dwóch czyszczalni ścieków obcych: 

• Oczyszczalnia Tarnowskich Wodociągów - gdzie przez przepompownię ścieków w 
Zakrzowie rurociągiem tłocznym przez rzekę Dunajec odprowadzane są ścieki z 
gminy Wojnicz,  

• Oczyszczalnia ścieków Carlsberg Polska w Brzesku - gdzie odprowadzane są ścieki z 
gminy Brzesko, które nie są odprowadzane na oczyszczalnię Sterkowiec- Zajazie.  

 
Dla odprowadzenia ścieków Spółka korzysta z 32 km sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Wojnicz i 163 km na terenie gminy Brzesko, a także eksploatuje 38 przepompowni  
ścieków.  
 
Przedmiot działalności Spółki obejmuje w szczególności:  

• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00 Z)  

• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00 Z)  
 

 

2. Rodzaj i struktura taryfy 
Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków zastosowano taryfę niejednolitą, wieloczłonową, zawierającą 
zróżnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczoną wodę 
i odprowadzane ścieki. Taryfy zawierają jednolite stawki opłat za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (opłata abonamentowa) dla poszczególnych grup 
taryfowych odbiorców.  
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3. Taryfowe grupy odbiorców 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, a także koszty zaopatrzenia 
w wodę oraz koszty odprowadzania ścieków, w tym zakresie zdefiniowano dwie grupy 
taryfowe do których zaliczamy :  
 
a) Gospodarstwa domowe (grupa I) 
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w 
ramach gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania 
przydomowych ogrodów remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach 
działki budowlanej przeznaczonej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zalicza się w 
szczególności: 

• właścicieli domów jednorodzinnych; 

• właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych; 

• właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych; 

• spółdzielnie mieszkaniowe. 
Do tej grupy zalicza się również odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych 
wykorzystywaną do celów p. poż., wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann oraz wodę do zraszania publicznych ulic i 
terenów zielonych. 
 
b) Pozostali odbiorcy (grupa II) 
Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, 
handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru 
wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych 
lub technologicznych, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, 
policja, wojsko i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością 
produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni 
w pozostałych grupach taryfowych.  
 
 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców obowiązują precyzyjne zasady stosowania 
cen i opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przedsiębiorstwo 
stosuje: 
a) cenę – kwotę netto bez podatku VAT wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub 
odprowadzonych ścieków; 
b) stawkę opłaty abonamentowej – kwotę netto bez podatku VAT wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych na odbiorcę usług za okres miesięczny, którą odbiorca usługi jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorstwu za poniesione koszty eksploatacji i utrzymania w gotowości 
urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Przedmiotowa opłata nie obejmuje kosztów 
odczytu oraz nie obejmuje kosztów rozliczenia należności. 
c) Wprowadza się opłatę dodatkową za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – za każde przekroczenie krotności 
dopuszczalnego stężenia składnika określonego w umowie lub rozporządzeniu.  
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Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka netto 

w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

Cena/stawka netto 
w okresie 

od 13 do 24 miesiąca 

Cena/stawka netto 
w okresie 

od 25 do 36 miesiąca 

1 
Grupa I 

Gospodarstwa domowe  

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 
wody 

4,78 4,99 5,35 

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/1 miesiąc 

9,68 9,68 9,68 

2 
Grupa II 

Pozostali odbiorcy 

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej 
wody 

5,61 5,82 6,19 

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/1 miesiąc 

9,68 9,68 9,68 

Tabela 2.   Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka netto 

w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

Cena/stawka netto 
w okresie 

od 13 do 24 miesiąca 

Cena/stawka netto 
w okresie 

od 25 do 36 miesiąca 

1 
Grupa I 

Gospodarstwa domowe  

cena  w zł za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 
8,54 8,84 9,07 

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/1 miesiąc 

9,77 9,77 9,77 

2 
Grupa II 

Pozostali odbiorcy 

cena  w zł za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 
9,78 10,09 10,39 

opłata stała abonamentowa 
zł/odb/1 miesiąc 

9,77 9,77 9,77 
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Tabela 3.  Wysokość cen i stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

L.p. Wyszczególnienie 
Cena netto w zł za 1 m3 

w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

Cena netto w zł za 1 m3 
w okresie 

od 13 do 24 miesiąca 

Cena netto w zł za 1 m3 
w okresie 

od 25 do 36 miesiąca 

1 
Za każde przekroczenie krotności 

dopuszczalnego stężenia składnika 
określonego w umowie lub rozporządzeniu. 

9,78 10,09 10,39 

 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych  wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. 

GRUPA A 

1 Temperatura < 35 0C 

2 Odczyn (pH) 6,5 ÷ 9,5 

GRUPA B 

3 BZT5 500,0 mg O2/dm3 

4 ChZTCr 800,0 mg O2/dm3 

5 Fosfor ogólny 10,0 mg P/dm3 

6 Zawiesina ogólna   500,0 mg/dm3 

GRUPA C 

Pozostałe wskaźniki wymienione w  załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 
2016 nr 1757) 
      
 
Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. 
Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT. 
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5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości odbiorców 
w   przyrządy i urządzenia pomiarowe 

 
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, jak również Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, 
opublikowanym w Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r. nr 8 poz. 70. zwany dalej Rozporządzeniem 
Ryczałtowym.  
 
2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były 
świadczone usługi. 
 
3. Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy 
Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. W przypadku 
braku wodomierza, który na wniosek Odbiorcy został czasowo zdemontowany, opłata 
abonamentowa jest naliczana, ponieważ Spółka ponosi koszty utrzymania w gotowości 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach 
i terminach określonych w umowie. 
 
5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań: 

a) wodomierza głównego montowanego na koszt Dostawcy usług.  
b) wodomierza dodatkowego montowanego na koszt Odbiorcy usług.  
c) wodomierza sprzężonego, będącego jednocześnie wodomierzem głównym, 

montowanego na koszt Dostawcy usług dla Odbiorców, którzy charakteryzują się 
nierównomiernym poborem ilości wody. 

 
6. Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych. 
 
7. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się, jako 
równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza głównego, 
wodomierza własnego lub na zasadach określonych w umowie. 
  
8. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie zużytej 
wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona 
jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji wewnętrznej, za 
wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług. 
  
9. W przypadku braku wodomierza o którym mowa w pkt 5, ilość wody dostarczonej do 
nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w 
Rozporządzeniu Ryczałtowym, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako równą ilości 
wody wynikającej z norm. 
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10. O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę 
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się na 
podstawie wodomierza własnego – montowanego na wniosek i koszt Odbiorcy lub zgodnie 
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia 
w tych normach, ilość ścieków określa się w umowie.  
 
11. 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. Warunki stosowania cen i opłat 
 
 
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 
 
Tabela 4. Zakres świadczonych usług przy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę dla poszczególnych grup 
taryfowych 

Grupa taryfowa Zakres świadczonych usług 

Gospodarstwa domowe 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców, pobierających wodę w celu 
wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych - do celów spożywczych, 
socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy 
rozbudowy domów lub innych celów służących zaspakajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, tj.: 
- właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych; 
- właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych; 
- właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych; 
- spółdzielni mieszkaniowych. 
Do tej grupy zalicza się również odbiorców pobierających wodę z hydrantów 
ulicznych wykorzystywaną do celów p. poż., wodę pobraną z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann oraz 
wodę do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

Pozostali odbiorcy 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców prowadzących działalność 
przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których 
jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko 
rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak 
również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, 
policja, straż i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanej z 
działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, 
oraz pozostali niewymienieni w pozostałych grupach taryfowych. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 5. Zakres świadczonych usług przy zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla poszczególnych grup 
taryfowych 

Grupa taryfowa Zakres świadczonych usług 

Gospodarstwa domowe 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków przez odbiorców, pobierających wodę w 
celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych - do celów 
spożywczych, socjalno-bytowych oraz innych celów służących zaspakajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, tj.: 
- właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych; 
- właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych; 
- właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych; 
- spółdzielni mieszkaniowych. 

Pozostali odbiorcy 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków przez odbiorców prowadzących działalność 
przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których 
jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko 
rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak 
również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, 
policja, straż i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanej z 
działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, 
oraz pozostali niewymienieni w pozostałych grupach taryfowych. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 
 
6.2. Standardy jakościowe usług  
 
     W  zakresie świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w Regulaminie  
dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwalą Nr IV/14/2019 z dnia 
27 czerwca 2019 r. Zgromadzenia  Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w 
Brzesku,  

• umowach z poszczególnymi  odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

• przepisach prawnych, w tym dotyczących ochrony środowiska.  
 
Jakość wody odpowiada wymogom zawartym w obowiązujących przepisach prawnych 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia. Woda pod względem bakteriologicznym 
jak i fizyko – chemicznym monitorowana jest przez własne laboratorium jak również przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Obowiązkiem Spółki jest utrzymanie przez 24h na dobę ciągłości dostawy wody i 
odbioru ścieków, a w przypadku wystąpienia awarii niezwłocznie przystąpienie do ich 
usunięcia.  
 
 

 
 


