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1. Informacje ogólne 
 
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
wodociągową i zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji obowiązujące na terenie 
Miasta Chełmża i zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Chełmża na okres 12 
miesięcy od dnia 01.02.2006 r. do dnia 31.01.2007 r. Taryfy określają także warunki ich 
stosowania. 
 
Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art.20 – 23 ustawy z dnia 7.06.2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 
72,poz.747 z póżniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzeniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 26, poz.257, wraz z  póżniejszymi  zmianami) zwanego 
dalej rozporządzeniem. 
 
Taryfowe ceny opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociagowo-kanalizacyjnych 
świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, z wyłączeniem 
odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 
 
Zgodnie z art.22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, 
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów 
zielonych. 
 

2.   Rodzaj prowadzonej działalności 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 
Nr XV/116/91 z dnia 21 grudnia 1991 roku. 
 
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, 
uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo nie prowadzi samodzielnie oczyszczalni ścieków. Zadania w tym zakresie 
zleca do realizacji na zewnętrz przedsiębiorstwu zajmującemu się oczyszczaniem ścieków 
komunalnych tj. Nordzucker Polska S.A. 
 

3.   Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz brak 
zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj. kosztów 
eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (w związku z opomiarowaniem poboru wody 
u wszystkich odbiorców) wyłoniono jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług 
obejmującą: 
1. gospodarstwa   domowe i obiekty użyteczności publicznej, 
2. przemysł, gastronomię i handel. 
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W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, występuje również jedna podstawowa 
grupa taryfowa odbiorców usług obejmująca: 

1. gospodarstwa   domowe   i   obiekty użyteczności publicznej, 
2. przemysł, gastronomię i handel. 

 
4.   Rodzaje  i  wysokość  cen  i  stawek  opłat 

 
W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa 
w pkt.3 Taryfy, obowiązują zróżnicowanie ceny i stawki oraz zasady ich stosowania. 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje jedna taryfowa grupa odbiorców usług 
zawierająca taryfę jednoczłonową składającą się: 
- z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody. 
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma również zastosowanie jedna taryfowa 
grupa odbiorców zawierająca taryfę jednoczłonową. Obowiązujące ceny za odprowadzone 
ścieki do kanalizacji, podobnie jak w przypadku cen za dostarczoną wodę wodociągową 
zależne są od ilości i wyrażone są w złotych za m³. 
                     

Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę 
Tabela 1 
 

C E N A  
L.p. 

Taryfowa   grupa 
Odbiorców 

 
Wyszczególnienie netto z VAT 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 

2. 

Gospodarstwa domowe 
i obiekty użyteczności 
publicznej. 
Przemysł, gastronomia i 
handel. 

cena za  1m³ 
dostarczonej 

wody 
cena za  1m³ 
dostarczonej 

wody 

 
2,06 

 
2,06 

 
2,20 

 
2,20 

 
zł/m³ 

 
zł/m³ 

 
Wysokość cen opłat za odprowadzone ścieki do kanalizacji 

Tabela 2 
 

C E N A  
L.p. 

Taryfowa   grupa 
Odbiorców 

 
Wyszczególnienie netto z VAT 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 

2. 

Gospodarstwa domowe 
i obiekty użyteczności 
publicznej. 
Przemysł, gastronomia i 
handel. 

cena za  1m³ 
odprow. ścieków 

cena za  1m³ 
odprow. ścieków 

 
3,10 

 
3,10 

 
3,32 

 
3,32 

 
zł/m³ 

 
zł/m³ 

 
 
 
Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów 
i usług, zgodnie z § 2, pkt 9 i 12 rozporządzenia. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wynosi 7% w dniu złożenia wniosku. 
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5. Warunki rozliczeń z  uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 
w przyrządy i urządzenia pomiarowe 

 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągową i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków do kanalizacji prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia 
wymienionych w pkt.1.Taryfy. Z uwagi na pełne wyposażenie  budynków  zlokalizowanych 
na terenie działania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, 
ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. Ilość ścieków 
w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. 
W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 
100% odbiorców usług Przedsiębiorstwa w tym zakresie)- ilość 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 ich zużycia ustalona jest na 
podstawie dodatkowego 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 6 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności 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 niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości 
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa 
on koszty sprawdzenia. Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług 
dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach 
określonych w umowie. 
 

6.   Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 
6.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
 
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, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców usług 
przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom a dla wszystkich odbiorców 
usług Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zainstalowało wodomierze główne. 
Zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji dokonywane jest dla wszystkich odbiorców 
usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Oczyszczanie ścieków 
Przedsiębiorstwo zleca odrębnemu podmiotowi gospodarczemu wymienionemu w pkt. 2 
 
6.2. Standardy  jakościowe  obsługi odbiorców  usług 

 
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 Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską 
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Chełmży Uchwałą Nr XLIV/340/02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku. Jakość wody produkowanej 
przez Przedsiębiorstwo jest zgodna  z obowiązującymi normami. Woda ujmowana jest z ujęć 
głębinowych  z warstw czwartorzędowych, podlega uzdatnianiu i  dezynfekcji, w efekcie  
spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 
poz.1718) 
 


