








  
Przedsi biorstwo Us ug In ynieryjno-Komunalnych Spó ka z o.o. z siedzib  w Soko owie Podlaskim 

 
Marzec 2018 r.    

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod   
i zbiorowego odprowadzania cieków 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek op at za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe 

odprowadzanie cieków, a tak e okre la warunki ich stosowania na terenie Miasta Soko ów Podlaski 

na okres 3 lat.  

Przedk adana taryfa zosta a opracowana przez Przedsi biorstwo Us ug In ynieryjno-Komunalnych 

Spó ka z o.o. (dalej zwana tak e: „PUIK w Soko owie Podlaskim”) na podstawie powszechnie 

obowi zuj cych przepisów prawa, a w szczególno ci na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze 

zm.; dalej zwana tak e „Ustaw ”) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ponadto, 

przy opracowaniu niniejszej taryfy uwzgl dniono przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180). 

Niniejsza taryfa zapewnia:  

a) uzyskanie niezb dnych przychodów, 

b) ochron  odbiorców us ug przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek op at, 

c) eliminowanie subsydiowania skro nego, 

d) motywowanie odbiorców us ug do racjonalnego u ytkowania wody i ograniczania 

zanieczyszczenia cieków, 

e) atwo  obliczania i sprawdzania cen i stawek op at. 

Taryfowe ceny i stawki op at dotycz  wszystkich odbiorców us ug wiadczonych przez PUIK w 

Soko owie Podlaskim w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania 

cieków. Niniejszej taryfy nie stosuje si  do zakupu wody lub wprowadzania przez inne 

przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne cieków do urz dze  kanalizacyjnych PUIK 

w Soko owie Podlaskim (tzw. sprzeda  hurtowa).  

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje tak e cen  za wod  pobran  z publicznych studni i zdrojów 

ulicznych, wod  zu yt  do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo arowe oraz do zraszania 

publicznych ulic i terenów zielonych. 

1. Rodzaje prowadzonej dzia alno ci 

PUIK w Soko owie Podlaskim prowadzi dzia alno  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i 

zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzj  Burmistrza Miasta 

Soko owa Podlaskiego nr GK.7015/3/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z wy ej wymienionym 

zezwoleniem przedmiot dzia alno ci przedsi biorstwa stanowi:  

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod : ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe 

dostarczanie wody us ugobiorcom, za pomoc  urz dze  wodoci gowych b cych w 

posiadaniu przedsi biorstwa; 
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b) w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie 

cieków dostarczanych przez us ugobiorców, za pomoc  urz dze  kanalizacyjnych b cych 

w posiadaniu przedsi biorstwa. 

Obszar wiadczenia us ug wodoci gowo-kanalizacyjnych obj ty przedmiotowym zezwoleniem 

obejmuje teren Miasta Soko ów. Nale y przy tym zauwa , e w 2017 r. PUIK w Soko owie 

Podlaskim dostarczy o odbiorcom z obs ugiwanego terenu 1 495 010,00 m3 wody. Z kolei ilo  

cieków odebranych w tym czasie z terenu Miasta Soko ów Podlaski wynios a 1 405 435,00 m3.  

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Maj c na uwadze lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego 

odprowadzania cieków zastosowano: 

1) dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  taryf : 

a. jednolit , 

b. jednocz onow , obejmuj  wy cznie cen  za 1 m3 dostarczonej wody. 

2) dla zbiorowego odprowadzania cieków:  

a. niejednolit , ze wzgl du na wyst powanie zró nicowanych stawek cen za 1 m3 

odprowadzonych cieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 

b.  jednocz onow , obejmuj  wy cznie cen  za m3 odprowadzonych cieków. 

3. Taryfowe grupy odbiorców us ug 

Taryfowa grupa odbiorców us ug obejmuje odbiorców wyodr bnionych na podstawie charakterystyki 

zu ycia wody lub odprowadzanych cieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego 

odprowadzania cieków, a tak e na podstawie sposobu rozlicze  za wiadczone us ugi. 

Przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców 

us ug, uwzgl dniaj c lokalne uwarunkowania, w szczególno ci: 

1) wielko  zró nicowania kosztów wiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców us ug, mierzon  kosztami jednostkowymi; 

2) dost pno  danych odnosz cych si  do poszczególnych rodzajów kosztów; 

3) struktur  i rodzaj planowanych taryf; 

4) stabilno  stosowanych metod alokacji kosztów; 

5) wyposa enie w wodomierze i urz dzenia pomiarowe; 

6) mo liwo  wyodr bniania kosztów dla ich w ciwej alokacji. 

 
3.1. Taryfowe grupy odbiorców us ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod   

Uwzgl dniaj c powy sze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  PUIK w Soko owie Podlaskim 

wyodr bni  nast puj ce grupy taryfowe: 
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Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej 

1. Grupa W1  
(Wszyscy odbiorcy) 

Odbiorcy pobieraj cy wod  w celu wykorzystania jej w: 

 gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i 

wielorodzinnych,  

 obiektach u yteczno ci publicznej (np. urz dy, szko y, placówki 

uzby zdrowia);  

 zak adach prowadz cych dzia alno  w zakresie przemys u 

spo ywczego lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej 

(biura, zak ady handlowo-us ugowe, a tak e produkcyjne i 

przemys owe); 

 innych ni  wy ej wymienione obiekty 

 

W rozliczeniach z gmin  za wod  pobran  na cele okre lone w art. 22 Ustawy obejmuj ce: 

 wod  pobran  z publicznych studni i zdrojów ulicznych,  

 wod  zu yt  do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo arowe,  

 wod  zu yt  do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych 

obowi zuj  ceny wyra one w z otych za m3 w wysoko ci ustalonej jak dla wszystkich odbiorców 

(Grupa W1).  

PUIK w Soko owie Podlaskim nie uzna a celowym wyodr bniania wi kszej liczby grup taryfowych w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod . Wynika to z faktu, e zbiorowe zaopatrzenie w wod  

dokonywane jest dla wszystkich odbiorców us ug w oparciu o takie same zasady technologiczne 

i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wod  na potrzeby odbiorców 

zamieszkuj cych budynki jednorodzinne i wielorodzinne, jak i zaopatrzenia w wod  budynków 

yteczno ci publicznej (s ba zdrowia, szkolnictwo itp.), czy te  innych odbiorców, w tym 

prowadz cych dzia alno  przemys ow , handlow , sk adow , transportow  lub us ugow , dla których 

jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów 

gospodarczych, produkcyjnych, technologicznych lub us ugowo-handlowych. St d te  w tych 

okoliczno ciach uznano wyodr bnianie grup taryfowych za niecelowe. 

3.2. Taryfowe grupy odbiorców us ug w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków 

W zakresie zbiorowego odprowadzania cieków PUIK w Soko owie Podlaskim wyodr bni a 

nast puj ce grupy taryfowe: 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej 

1. 
Grupa S1  

(gospodarstwa 
domowe) 

Odbiorcy odprowadzaj cy cieki z: 

 gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i 

wielorodzinnych, w tym na cele zwi zane z podlewaniem ogrodów  
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2. Grupa S2 
(pozostali odbiorcy) 

Odbiorcy odprowadzaj cy cieki z: 

 obiektów u yteczno ci publicznej (np. urz dy, szko y, placówki s by 

zdrowia); 

 zak adów prowadz cych dzia alno  w zakresie przemys u 

spo ywczego lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej 

(biura, zak ady handlowo-us ugowe, a tak e produkcyjne i 

przemys owe); 

 innych ni  wy ej wymienione obiektów niesklasyfikowanych w grupie 

S1. 

 

W przypadku zbiorowego odprowadzania cieków PUIK w Soko owie Podlaskim ustalono dwie grupy 

taryfowe. Powy sza konstrukcja taryfy znajduje uzasadnienie z uwagi na zró nicowanie kosztów 

wiadczenia us ug w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców us ug. Nale y bowiem zwróci  

uwag  na odmiennie kszta tuj ce si  koszty oczyszczania cieków pochodz cych od gospodarstw 

domowych i od pozosta ych dostawców cieków. Wynika to z faktu, e cieki pochodz ce od 

dostawców spoza gospodarstw domowych zawieraj  wi ksze st enie zanieczyszcze  w 1 m3, co 

skutkuje wi kszymi kosztami ich oczyszczania. St d te  uznano za celowe wyodr bnienie dwóch grup 

taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków.  

4. Rodzaje i wysoko  cen i stawek op at; 

4.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wod   

W rozliczeniach za dostarczon  wod  dla wszystkich odbiorców us ug obowi zuje taryfa jednolita, 

jednocz onowa sk adaj ca si  wy cznie z ceny wyra onej w z otych za m3 dostarczonej wody. Nale y 

przy tym zauwa , e poszczególne stawki cen wody zosta y ustalone w odr bnej wysoko ci dla 

poszczególnych okresów obowi zywania taryfy.  

 

W zwi zku z powy szym wysoko  cen za 1 m3 wody dla poszczególnych 3 lat obowi zywania taryfy 

kszta tuje si  w sposób opisany w Tabeli nr 1.  

Tabela 1. Wysoko  cen wody na 3-letni okres obowi zywania taryfy (lata 2018-2021). 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Jednostka 

Cena jednostkowa (netto i brutto)  

w okresie 
od 1 do 12 miesi ca 

obowi zywania taryfy 

w okresie 
od 13 do 24 miesi ca 
obowi zywania taryfy 

w okresie 
od 25 do 36 miesi ca 
obowi zywania taryfy 

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto 

Grupa 1 - 
Wszyscy 
odbiorcy 

Cena za dostarczon  

wod  
/m3 3,05 3,29 3,09 3,34 3,11 3,36 

 

Do cen i stawek wskazanych w Tabeli 1 w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od towarów i 

us ug (VAT), okre lony odr bnymi przepisami i obowi zuj cy w danym okresie rozliczeniowym. Na 
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dzie  sk adania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% i zgodnie z tym obliczona zosta a warto  

podana w kolumnach „brutto”. 

4.2. Zbiorowe odprowadzanie cieków  

Przy rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie cieków obowi zuje taryfa niejednolita, jednocz onowa 

sk adaj ca si  z ceny wyra onej w z otych za m3 odprowadzonych cieków. Nale y przy tym 

zauwa , e poszczególne stawki cen za odprowadzane cieki zosta y ustalone w odr bnej 

wysoko ci dla poszczególnych okresów obowi zywania taryfy.  

W zwi zku z powy szym wysoko  cen za 1 m3 odprowadzanych cieków oraz stawek sta ych op at 

abonamentowych dla poszczególnych 3 lat obowi zywania taryfy kszta tuje si  w sposób opisany 

w Tabeli nr 2.   

Tabela 2. Wysoko  cen za odprowadzane cieki na 3-letni okres obowi zywania taryfy (lata 
2018-2021). 

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Jednostka 

Cena jednostkowa (netto i brutto) 

w okresie 
od 1 do 12 miesi ca 

obowi zywania 
taryfy 

w okresie 
od 13 do 24 

miesi ca 
obowi zywania 

taryfy 

w okresie 
od 25 do 36 

miesi ca 
obowi zywania 

taryfy 

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto 

Grupa S1 
(gospodarstwa 

domowe) 

Cena za 

odprowadzane cieki 
/m3 4,18 4,51 4,28 4,62 4,35 4,70 

Grupa S2 
(pozostali 
odbiorcy) 

Cena za 

odprowadzane cieki 
/m3 6,71 7,25 6,87 7,42 7,04 7,60 

 

Do cen i stawek wskazanych w Tabeli 2 w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od towarów 

i us ug (VAT), okre lony odr bnymi przepisami i obowi zuj cy w danym okresie rozliczeniowym. Na 

dzie  sk adania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% i zgodnie z tym obliczona zosta a warto  

podana w kolumnach „brutto”. 

5. Warunki rozlicze  z uwzgl dnieniem wyposa enia nieruchomo ci w przyrz dy i urz dzenia 
pomiarowe 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s  

zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 

sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70) oraz Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Przedsi biorstwo Us ug In ynieryjno-Komunalnych 

spó ka z o.o. w Soko owie Podlaskim oraz inne podmioty, przyj tego Uchwa  nr XLI/248/2006 Rady 
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Miejskiej w Soko owie Podlaskim z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz.U. woj. mazow. z 2006 r., Nr 82, poz. 

2697).  

Ilo  wody dostarczonej do nieruchomo ci ustala si  na podstawie wskazania wodomierza g ównego, 

a w przypadku jego braku - w oparciu o przeci tne normy zu ycia wody. 

Ilo  odprowadzonych cieków ustala si  na podstawie wskaza  urz dze  pomiarowych. W razie 

braku urz dze  pomiarowych ilo  odprowadzonych cieków ustala si  na podstawie umowy, jako 

równ  ilo ci wody pobranej lub okre lonej w umowie. W rozliczeniach ilo ci odprowadzonych cieków 

ilo  bezpowrotnie zu ytej wody uwzgl dnia si  wy cznie w przypadkach, gdy wielko  jej zu ycia na 

ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy 

us ug. 

Op ata za zbiorowe zaopatrzenie w wod  i zbiorowe odprowadzanie cieków pobierana jest za okres 

nie krótszy ni  miesi c, przy czym umowa z odbiorc  mo e przewidywa  d szy okres rozliczeniowy.  

Szczegó owe warunki prowadzenia rozlicze  za zaopatrzenie w wod  i odprowadzanie cieków 

okre la Umowa zawarta z odbiorc  us ug. 

6. Warunki stosowania cen i stawek op at 

6.1. Zakres wiadczonych us ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Us ugi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod wiadczone s  za pomoc  urz dze  

wodoci gowych b cych w eksploatacji PUIK w Soko owie Podlaskim. Co istotne woda dla 

wszystkich odbiorców poddawana jest tym samym procesom. W rezultacie zakres wiadczonych 

us ug w zakresie dostarczania wody jest to samy dla wszystkich odbiorców us ug, a mianowicie 

obejmuje dostarczanie wody w celu wykorzystania jej w: 

 gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,  

 obiektach u yteczno ci publicznej (np. urz dy, szko y, placówki s by zdrowia);  

 zak adach prowadz cych dzia alno  w zakresie przemys u spo ywczego lub w sferze 

produkcji niematerialnej i materialnej (biura, zak ady handlowo-us ugowe, a tak e produkcyjne  

i przemys owe); 

 innych ni  wy ej wymienione obiektach. 

W zwi zku z powy szym w pe ni uzasadnione jest stosowanie taryfy jednolitej dla wszystkich 

odbiorców us ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod . 

Us ugi w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków, maj  ró ny zakres dla poszczególnych 

taryfowych grup odbiorców. W przypadku Grupy W1, wiadczone us ugi obejmuj  odprowadzanie 

cieków z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, w tym na cele 

zwi zane z podlewaniem ogrodów.  

Grupa W2 obejmuje za  wszystkich pozosta ych odbiorców i dotyczy wiadczenia us ug w zakresie 

odprowadzania cieków z obiektów takich jak: 

• obiekty u yteczno ci publicznej (np. urz dy, szko y, placówki s by zdrowia); 
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• zak ady prowadz ce dzia alno  w zakresie przemys u spo ywczego lub w sferze produkcji 

niematerialnej i materialnej (biura, zak ady handlowo-us ugowe, a tak e produkcyjne i 

przemys owe); 

• inne ni  wy ej wymienione obiekty, niesklasyfikowane w grupie S1. 

Powy sze rozró nienie podyktowane jest faktem odmiennego kszta towania si  kosztów oczyszczania 

cieków pochodz cych od gospodarstw domowych i od pozosta ych dostawców cieków. Wynika to z 

faktu, e cieki pochodz ce od dostawców spoza gospodarstw domowych zawieraj  wi ksze st enie 

zanieczyszcze  w 1 m3, co skutkuje wi kszymi kosztami ich oczyszczania. St d te , maj c na uwadze 

dost pno  danych dotycz cych kosztów zwi zanych z odprowadzaniem cieków z poszczególnego 

rodzaju obiektów uznano za celowe wyodr bnienie dwóch grup taryfowych w zakresie zbiorowego 

odprowadzania cieków.  

6.2. Standardy jako ciowe obs ugi odbiorców us ug 

Okre lone w taryfie ceny i stawki op at umo liwiaj  PUIK w Soko owie Podlaskim realizacj  dostaw 

wody w wymaganej ilo ci, jako ci i pod odpowiednim ci nieniem, a tak e odprowadzanie cieków w 

sposób ci y i niezawodny.  

 

Woda, w któr  s  zaopatrywani odbiorcy us ug, spe nia normy krajowe, okre lone w stosownych 

aktach wykonawczych. Badania wody wykonywane s  okresowo przez Powiatow  Stacj  Sanitarno-

Epidemiologiczn , niezale nie od kontroli wykonywanych przez PUIK w Soko owie Podlaskim. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wod  dokonywane jest dla wszystkich odbiorców us ug w oparciu o takie 

same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wod  na 

potrzeby odbiorców zamieszkuj cych budynki jednorodzinne i wielorodzinne, jak i zaopatrzenia w 

wod  budynków u yteczno ci publicznej (s ba zdrowia, szkolnictwo itp.), czy te  innych odbiorców, 

w tym prowadz cych dzia alno  przemys ow , handlow , sk adow , transportow  lub us ugow , dla 

których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów 

gospodarczych, produkcyjnych, technologicznych lub us ugowo-handlowych. 

 

Zró nicowany zakres us ug dla poszczególnych grup taryfowych wyst puje natomiast w przypadku 

zbiorowego odprowadzania cieków. Wynika to z faktu, e jako  dostarczonych cieków jest 

zró nicowana w zale no ci od ich pochodzenia. Wp ywa to natomiast na odmiennie kszta tuj ce si  

koszty oczyszczania cieków pochodz cych od gospodarstw domowych i od pozosta ych dostawców 

cieków, gdy cieki pochodz ce od dostawców spoza gospodarstw domowych zawieraj  wi ksze 

st enie zanieczyszcze  na 1 m3, co skutkuje wi kszymi kosztami ich oczyszczania.  

 

Zak ad zapewnia ca odobow  obs ug  w zakresie prawid owego funkcjonowania urz dze  

wodoci gowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania cieków. 

 

O przewidywanych zak óceniach w realizacji us ug zaopatrzenia w wod  lub odprowadzania cieków 

PUIK w Soko owie Podlaskim uprzedza odbiorców w sposób zwyczajowo przyj ty. 
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O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni eniu jej 

jako ci Us ugodawca powinien poinformowa  Us ugobiorców w sposób zwyczajowo przyj ty co 

najmniej na 3 dni przed planowanym terminem. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj cej 24 

godziny odbiorca powinien zapewni  zast pczy punkt poboru wody i poinformowa  odbiorc  o jego 

lokalizacji i warunkach korzystania. 

 

Odbiorca mo e odci  dostaw  wody lub zamkn  przy cze kanalizacyjne w przypadkach i na 

warunkach okre lonych w art. 8 ustawy.  


