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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 2019 r. poz. 1437 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 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.). 

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 2018 r. PUIK w Soko owie Podlaskim dostarczy o 

odbiorcom z obs ugiwanego terenu 1 555 300,00 m3 wody. Z kolei ilo cieków odebranych w tym czasie 

z terenu Miasta Soko ów Podlaski wynios a 1 439 832,00 m3.   

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

przekszta cenia Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej w Soko owie Podlaskim. Stosown  uchwa  w 

tym zakresie podj a Rada Miejska Soko owa Podlaskiego w dniu 6 grudnia 1991 r. Uchwa a nr XIX/99/91 

Rady Miejskiej w sprawie przekszta cenia organizacyjno-prawnego Przedsi biorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Soko owie Podlaskim. Umowa Spó ki powo uj ca Przedsi biorstwo Us ug In ynieryjno-

Komunalnych Spó ka z o.o. w Soko owie Podlaskim zosta a podpisana w dniu 14 grudnia 1991r. 

adzami Spó ki s : 

1. Zgromadzenie Wspólników - stanowi jednoosobowo Burmistrz Miasta Soko owa Podlaskiego; 

2. Rada Nadzorcza - sk ada si  z 6-ciu cz onków w tym 2 cz onków reprezentuje pracowników 

Spó ki.; 

3. Zarz d Spó ki - w sk ad Zarz du wchodz : prezes – cz onek Zarz du. 

Przedsi biorstwo Us ug In ynieryjno-Komunalnych jest jednoosobow  Spó  Miasta Soko owa 

Podlaskiego i udzia y w kapitale zak adowym Spó ki zosta y w ca ci obj te przez Miasto Soko ów 

Podlaski. Spó ka dzia a w oparciu o przepisy kodeksu spó ek handlowych. 

Podstawowym celem Spó ki jest bie ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludno ci w 

drodze wiadczenia us ug powszechnie dost pnych. 

Przedmiotem dzia ania Spó ki jest: 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 

 odprowadzanie i oczyszczanie cieków; 

 produkcja energii cieplnej, przesy anie oraz dystrybucja; 

 wytwarzanie energii elektrycznej; 

 przesy anie i handel energi  elektryczn ; 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

PUiK w Soko owie Podlaskim eksploatuje: 

 stacj  uzdatniania wody i studnie g binowe; 

 oczyszczalni cieków; 

 kot owni  miejsk ; 

 sie  wodoci gow , kanalizacyjn , ciep ownicz . 
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Co roku PUiK w Soko owie Podlaskim: 

 sprzedaje ok. 1 500 tys. m3 wody; 

 odbiera ok. 1 450 tys. m3 cieków. 

 
Ponadto PUiK Sp. z o.o. w Soko owie Podlaskim przedstawia obowi zuj cy schemat organizacyjny. 
 

 
Ogólne zatrudnienie wynosi 144 pracowników. 

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. niejednolit , ze wzgl du na wyst powanie zró nicowanych stawek op at zmiennych za 

us ugi wodne w zakresie dostarczania wody dla poszczególnych taryfowych grup 

odbiorców, 

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

2) dla zbiorowego odprowadzania cieków:  
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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: 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej 

1. Grupa W1  
(gospodarstwa domowe) 

 

Odbiorcy pobieraj cy wod  w celu wykorzystania jej w: 

 gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i 

wielorodzinnych, woda wykorzystywana do produkcji ywno ci 

 

2. Grupa W2 
(pozostali odbiorcy) 

 

Odbiorcy pobieraj cy wod  w celu wykorzystania jej w: 

 obiektach u yteczno ci publicznej (np. szko y, placówki s by 

zdrowia);  

 zak adach prowadz cych dzia alno  w zakresie przemys u klub 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 W1. 

 

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,  
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 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 gospodarstw domowych (Grupa 

W1). Nale y przy tym zauwa , e ilo  wody zu ywanej na ww. cele jest marginalna, a jednocze nie 

trudna do przewidzenia st d te  PUIK w Soko owie Podlaskim uzna  brak podstaw do wydzielania w tym 

zakresie odr bnej grupy taryfowej. 

PUIK w Soko owie Podlaskim uzna a celowym wyodr bniania dwóch grup taryfowych w zakresie 

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

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

i techniczne, to grupy zosta y rozró nione ze wzgl du na wyst powanie dwóch stawek op aty zmiennej, tj. 

do celów realizacji zada  w asnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludno ci w wod  

przeznaczon  do spo ycia przez ludzi oraz do celów poboru uzdatniania i dostarczania wody.  

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  

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.  



Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania cieków 

 

Przedsi biorstwo Us ug In ynieryjno-Komunalnych Spó ka z o.o. 
 
 

PUIK od wielu lat stosuje podzia  na grupy odbiorców us ug w zakresie zbiorowego odprowadzania 

cieków w zale no ci od st enia CHZT cieków odprowadzanych, co przek ada si  na koszty 

oczyszczania cieków. Kalkulacja sporz dzana jest jako wspó czynniki alokacji kosztów w zale no ci od 

proporcji adunku CHZT cieków dop ywaj cych na oczyszczalni  zak adaj c st enie CHZT cieków dla 

pozosta ych odbiorców w wysoko ci 1000 mgO2/l a dla gospodarstw domowych 500 mgO2/l, przy 

uwzgl dnieniu wód opadowych i roztopowych. 

Analiza jako ciowa cieków  w okresie od 1 do 12 miesi cy 

WYSZCZEGÓLNIENIE m3 m3 STRUKTURA 

ilo cieków gospodarstwa domowe 571 000 854 258 40,76% 

ilo cieków odbiorcy pozostali 830 000 1 241 742 59,24% 

RAZEM 1 401 000 2 096 000 100,00% 

Wody opadowe i infiltracyjne 695 000     

RAZEM ILO CIEKÓW 2 096 000 2 096 000   

St enia cieków gO2/m3 gO2/m3   

CHZT cieków dla gospodarstw domowych 500 500,0   

CHZT cieków dla odbiorców pozosta ych 1 000 1 000,0   
CHZT cieków pozosta ych (wody opadowe 
roztopowe 220 220,0   

CHZT cieków po zmieszaniu 605 605,2   

adunek cieków   kgO2   

CHZT cieków dla gospodarstw domowych 285 500 000 347 816 845 27,42% 

CHZT cieków dla odbiorców pozosta ych 830 000 000 920 583 155 72,58% 

RAZEM  ADUNEK 1 115 500 000 1 268 400 000 100,00% 
 

Od wielu lat do grupy taryfowej S2 zaliczani s  wszyscy dostawcy cieków z wy czeniem gospodarstw 

domowych. Wy czenie z tej grupy odbiorców odprowadzaj cych cieki z obiektów u yteczno ci 

publicznej, biur czy zak adów handlowo-us ugowych, szkó , przedszkoli itp. wymaga dok adnej analizy 

zarówno pod k tem okre lenia rodzaju prowadzonej dzia alno ci jak i ilo ci odprowadzanych cieków (dla 

ustalenia ceny) i nie jest mo liwa w czasie wyznaczonym w wezwaniu organu regulacyjnego. Nale y mie  

na wzgl dzie, e brak aktualizacji taryfy w czasie rzeczywistym spowoduje znacz ce starty finansowe dla 

PUIK w Soko owie Podlaskim, gdy  zatwierdzona uprzednio taryfa nie uwzgl dnia a tak drastycznych 

zmian warunków ekonomicznych, chocia by jak wzrost ceny zakupu energii elektrycznej. Wskazany 

przyk ad zmiany warunków ekonomicznych nie zosta  uwzgl dniony w kszta cie obowi zuj cej taryfy, a 

brak aktualizacji stawek doprowadzi do realnie ponoszonych start przez przedsi biorstwo, co z kolei 

dzie rodzi o kolejne oszcz dno ci, które w konsekwencji mog  doprowadzi  do nienale ytej konserwacji 

posiadanych sieci. Uzupe niaj co warto zaznaczy , i  w roku obrotowym 2019 strata na ciekach wynios a 

255.190,27 z , co w przypadku braku aktualizacji stawek b dzie przyczynia o si  do pog biania straty. 

Dodatkowo wydzielenie tych instytucji z grupy S2 spowodowa by znaczny wzrost ceny dla grupy S2 w tym 

Soko owskich Zak adów Mi snych "Soko ów" S.A., który to zak ad dostarcza ponad po ow cieków do 

oczyszczalni. Mo e to w ostateczno ci spowodowa  ch  budowy w asnej oczyszczalni cieków, co 

wielokrotnie by o ju  sygnalizowane przez kierownictwo zak adu. W dalszej konsekwencji nale y spojrze  
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na ryzyko jakim staje si  wybudowanie oczyszczalni, b  pod-oczyszczalni. Spowoduje to bowiem 

wzrost jednostkowego kosztu przypadaj cego na odbiór cieków wszystkich odbiorców PUIK w Soko owie 

Podlaskim, gdy  alokacja kosztów zmieni aby swoj  konstrukcj . Warto mie  równie  na uwadze komfort 

ycia lokalnej spo eczno ci i przedsi biorczo , gdzie nadmierny wzrost stawek móg by spowodowa  

ogóln  dezaprobat  i pogorszenie bud etu rozporz dzalnego. Przedstawiona konstrukcja taryfy ma wi c 

na celu nie tylko zbilansowanie finansów prowadzonej dzia alno ci, ale tak e zabezpieczenie odbiorców 

przed niekorzystnymi zmianami, jakie mog yby nast pi  w wyniku budowy oczyszczalni cieków przez 

ww. zak ad mi sny.  

 

4. Rodzaje i wysoko  cen i stawek op at; 

4.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wod   

W rozliczeniach za dostarczon  wod  obowi zuje taryfa niejednolita, 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 2020-2022). 

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 W1 – 
(gospodarstwa 

domowe) 

Cena za 

dostarczon  wod  
/m3 3,51 3,79 3,58 3,87 3,65 3,94 

Grupa W2 
(pozostali 
odbiorcy) 

Cena za 

dostarczon  wod  
/m3 3,63 3,92 3,71 4,01 3,77 4,07 

 

Do cen 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 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 , 
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e poszczególne ceny 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 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 2020-
2022). 

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 4,76 5,14 4,87 5,26 4,96 5,36 

Grupa S2 
(pozostali 
odbiorcy) 

Cena za 

odprowadzane cieki 
/m3 7,36 7,92 7,52 8,12 7,66 8,27 

 

Do cen 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 na terenie miasta Soko ów Podlaski przyj tego na mocy uchwa y Rady 

Miejskiej w Soko owie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. woj. mazow. z 2019 r., poz. 5453).  

Podstaw  ustalenia ilo ci pobranej wody lub wprowadzonych cieków stanowi : wodomierz g ówny, 

urz dzenie pomiarowe, albo przeci tne normy zu ycia. 

Stosowanie przez PUIK w Soko owie Podlaskim cen i stawek op at wynikaj cych z nowych, podanych do 

wiadomo ci publicznej taryf, nie wymaga odr bnego informowania odbiorców us ug o ich rodzajach ani 

wysoko ci. 
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Podstaw  obci enia odbiorcy us ug nale no ciami za us ugi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania 

cieków wiadczone przez przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne jest faktura. Dat , form  i 

sposób zap aty przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne okre la w fakturze, zgodnie z zawart  

umow  o zaopatrzenie w wod  (i) lub odprowadzanie cieków. 

W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami us ug s  równie  osoby korzystaj ce z 

poszczególnych lokali, przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne wystawia odr bn  faktur  zarz dcy 

lub w cicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odr bne faktury osobom korzystaj cym z lokali, 

lub wy cznie odbiorcom us ug b cych osobami korzystaj cymi z lokali, z którymi przedsi biorstwo 

wodoci gowokanalizacyjne zawar o odr bne umow  o zaopatrzenie w wod  i odprowadzenie cieków. 

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 

cych w eksploatacji PUIK w Soko owie Podlaskim. Maj c na wzgl dzie konieczno  rozró nienia 

grup na wodzie zgodnie z celem 40 i celem 27 wyodr bniono dwie grupy w ramach zaopatrzenia w wod . 

I tak grupa W1 obejmuje dostarczanie wody w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych w 

budynkach jedno- i wielorodzinnych, z kolei grupa W2 obejmuje pozosta ych odbiorców. 

W zwi zku z powy szym uzasadnione jest stosowanie dwóch grup w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wod . Powy sze rozró nienie podyktowane jest faktem wyst powaniem dwóch celów w zakresie 

ponoszenia op at za us ugi wodne. 

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

grup odbiorców. W przypadku Grupy S1, 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 S2 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); 

• 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 
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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, niemniej jednak rozró nia si  op aty za us ugi wodne, odnosz ce si  do 

innych celów. Powy sze dotyczy 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. 

 

Zró nicowany zakres us ug dla poszczególnych grup taryfowych wyst puje 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. 

 

PUIK w Soko owie Podlaskim informuje odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach 

w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyj ty z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym. Ponadto, 

Spó ka informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyj ty, o zaistnia ych nieplanowanych przerwach lub 

ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

 

W razie planowanej lub zaistnia ej przerwy w dostawie wody przekraczaj cej 24 godziny przedsi biorstwo 

wodoci gowo-kanalizacyjne zapewnia zast pczy punkt poboru wody i informuje o tym fakcie odbiorców 

us ug, wskazuj c lokalizacj  zast pczego punktu poboru wody. 
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Ka dy odbiorca us ug ma prawo do zg aszania reklamacji dotycz cych sposobu wykonywania przez 

przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne umowy, w szczególno ci ilo ci i jako ci wiadczonych us ug 

oraz wysoko ci naliczonych op at za te us ugi. Reklamacja mo e by  sk adana w formie pisemnej, 

niezw ocznie, najpó niej w terminie trzech dni roboczych, po powzi ciu informacji o wyst pieniu zdarzenia 

stanowi cego podstaw  jej z enia. PUIK w Soko owie Podlaskim rozpatruje reklamacj  bez zb dnej 

zw oki, w terminie nie d szym jednak ni  14 dni od dnia z enia reklamacji w siedzibie przedsi biorstwa 

wodoci gowo-kanalizacyjnego lub jej dor czenia przedsi biorstwu wodoci gowo-kanalizacyjnemu w inny 

sposób. 


