
UCHWAŁA  Nr 149/XIV//2015 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 26 listopada 2015r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe   

odprowadzanie ścieków na 2016r. na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1515), art.24 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.139) oraz § 5 

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. z 2006r. Nr 127, poz.886), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Ciechanowie Spółka z o.o. z dnia 21 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2016r., Rada Miasta Ciechanów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się podział na taryfowe grupy odbiorców usług na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, w następujący 

sposób: 

 

Lp 
Taryfowa grupa     

odbiorców Charakterystyka  taryfowej grupy odbiorców 

I. ZAOPATRZENIE  W  WODĘ 

I.1 Zaopatrzenie ludności 

i cele  socjalno- 

bytowe 

 

 

Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, 

wodomierza własnego, wodomierza lokalowego. 

GRUPA    W I 

WB – właściciele lub zarządcy nieruchomości którzy posiadają tytuł prawny do 

nieruchomości. Woda przeznaczona do spożycia na cele gospodarstwa domowego w 

domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych. 

WU – odbiorcy rozliczani za wodę na cele socjalno-bytowe: oświata (przedszkola, 

żłobki, szkoły), sklepy, hotele, szpital, szkoły wyższe, urzędy, zakłady usługowe, 

woda do celów budowy, oraz inne instytucje które nie zużywają wody do celów 

przemysłowych i produkcyjnych, woda zużyta na cele p. poż. i podobne. 

WO – odbiorcy wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” która nie jest odprowadzana do 

kanalizacji (podlewanie ogrodów). 

I.2 Cele produkcyjne i 

pozostałe cele 

 

 

Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustalonej w oparciu o 

wskazania wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, 

wodomierza własnego, wodomierza lokalowego. 

GRUPA    W II 

WP – odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której 

wchodzi woda w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, 

farmaceutycznymi lub konfekcjonowania (masarnie, zakłady mięsne, piekarnie, 

mleczarnie, zakłady drobiarskie, rozlewnie i wytwórnie napojów, browar) oraz 

odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą m.in. budownictwo, przemysł 

metalowy, papierniczy, zakłady chemiczne, myjnie. 



II. ODBIÓR  ŚCIEKÓW 

II.1 Cele socjalno- bytowe 

 

 

Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w 

oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza własnego 

lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających 

ze wskazania wodomierza dodatkowego. 

GRUPA    S I 

SB – właściciele i zarządcy oraz inni posiadający tytuł prawny do nieruchomości. 

Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych, budownictwo jednorodzinne, 

wielorodzinne, lokale mieszkaniowe i podobne. 

SU – pozostali odbiorcy ścieków socjalno-bytowych: oświata (szkoły, przedszkola, 

żłobki), szkoły wyższe, publiczna służba zdrowia, urzędy, biura, obiekty sportowe. 

II.2 Cele produkcyjne i 

pozostałe cele 
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną  w 

oparciu o ilość zużytej wody, ustalonej na podstawie wskazań 

wodomierza głównego, wodomierza lokalowego, wodomierza własnego 

lub urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem rozliczeń wynikających 

ze wskazania wodomierza dodatkowego. 

GRUPA    S II 

Gdy dostawca spełnia przynajmniej jeden z warunków  
  BZT5 / ChZT  ≤  0,55  lub   BZT5 > 601  mgO2/dcm3 
SP - dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych . 

GRUPA    S III 

Dostawcy nie ujęci  w  Grupie S II 

SPP  – pozostali dostawcy ścieków t.j. sklepy ,hotele, zakłady usługowe i inni 

dostawcy ścieków zakwalifikowanych jako ścieki komunalne t.j. „ścieki bytowe lub 

mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi”.  

  

§ 2. 

      Zatwierdza się taryfy opłat za pobieraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w następujący 

sposób:  

 

L.p. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto *) 

Cena brutto            

(z VAT) 

Jednostka 

miary 

 

1. 

GRUPA  W I 

GRUPA  W II 

Miesięczna stawka opłaty  

abonamentowej na odbiorcę 

usług 

5,15 5,56 zł/m-c 

2. GRUPA  W I 
Cena 1 m3 wody 

dostarczonej 
2,79 3,01 zł/m3 

3. GRUPA  W II 
Cena 1 m3 wody 

dostarczonej 
2,95 3,19 zł/m3 

     

  *)  Cena za dostarczoną wodę jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej 

odrębnymi przepisami  

§ 3. 

     Zatwierdza się taryfy opłat za wprowadzane ścieki do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, w  

następujący sposób: 

 



 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto *)  
Cena brutto 

(z VAT) 
Jednostka miary 

1. GRUPA  S I 5,99 6,47 zł/m3 

2.  GRUPA  S II 6,73 7,27 zł/m3 

3.   GRUPA  S III 5,99 6,47 zł/m3 

  *)  Cena za odprowadzane ścieki jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 

określonej odrębnymi przepisami.  

§ 4. 

      Zatwierdza się stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w następujący sposób: 

 

Lp Rodzaj 

wskaźnika 

ZAKRES I ZAKRES II ZAKRES III 

Zakres wskaźników 
zanieczyszczeń i ich 

dopuszczalna wartość  

Stawka opłaty 

netto           
Zakres wskaźników 
zanieczyszczeń i ich 

dopuszczalna wartość  

Stawka opłaty         

netto 
Zakres wskaźników 
zanieczyszczeń i ich 

dopuszczalna wartość  

Stawka opłaty                 

netto  

zł/m³ zł/m³ zł/m³ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 
Stężenie BZT5                       

mg /O2/dm3  
Wu1 – 1200 2,58 1201 – 2400 5,16 Powyżej  2400 10,32 

2. 
Stężenie ChZTCr                 

mg/O2/dm3 
Wu1 – 2400 2,58 2401 – 5000 5,16 Powyżej 5000 10,32 

3. 
Stężenie zawiesiny  

mg/dm3 
Wu1 – 900 2,58 901 – 1900 5,16 Powyżej 1900 10,32 

4. 
Stężenie Azotu*)          

ogólnego mg N/dm3 
      Wu1 – 200 2,58 201 – 400 5,16 Powyżej 400 10,32 

5. 

Stężenie Azotu          

amonowego               

mg N/dm3 

      Wu1 – 100 2,58 101 – 200 5,16 Powyżej 200 10,32 

6. 
Stężenie Fosforu         

ogólnego mg P/dm3 
      Wu1 – 20 2,58 20,1 – 40 5,16 Powyżej 40 10,32 

7. 
Ekstrat eterowy           

mg/dm3 
      Wu1 – 200 2,58 201 – 350 5,16 Powyżej 350 10,32 

8. pH 
6,00 < pH < 6,49   

10,0 > pH > 9,51 
2,58 

5,99 < pH                                                                    

pH > 10,01 
10,32 

9. Metale ciężkie 
Zgodnie z wskaźnikami  wymienionymi w umowie o odbiór ścieków, każde 

przekroczenie skutkuje opłatą i może spowodować rozwiązanie umowy 
10,32 

 

*) Stężenie azotu ogólnego jest sumą azotu azotanowego, azotu 3zotanowego i azotu Kiejdala.                         

Wu1 – wartości określone w umowie o dostawę wody i odbiór ścieków. 



Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych, określonych w kolumnie 4, 6 i 8 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów wskazanych 

powyżej, stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych naliczana jest dla tego zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie. Opłata 

dodatkowa liczona jest od pełnej ilości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 

Taryfy i stawki opłat, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 obowiązują w okresie jednego roku tj. od 01 

stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. 

§ 6. 

Z dniem 31 grudnia 2015r. tracą moc taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków obowiązujące w 2015r. 

§ 7. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Ciechanów. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r. 

 

 

                                                                Przewodniczący 

                                                             Rady Miasta Ciechanów 

                                                                         Leszek Goździewski 

 

 


