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Instrukcja obciążania odbiorców usług z tytułu odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji 

ogólnospławnej 2017 
 

Instrukcja obciążania odbiorców usług z tytułu odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej 

I. Postanowienia ogólne 

1. Instrukcja określa zasady obciążania odbiorców usług z terenu Miasta Poznania za 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji 
ogólnospławnej do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2. Rozliczenie z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych prowadzi się z 
Odbiorcami usług na podstawie ceny określonej w taryfie. Podstawę prawną 
wprowadzenia taryfikatora stanowią przepisy: 
a. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. Nr 328) – dalej zwanej „Ustawą”, 
b. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 
127 poz. 886). 
Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług z terenu Miasta Poznania w zakresie odbioru 
ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych przez Aquanet SA za 
pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej. 
3. Taryfy zostają przedłużone w trybie określonym w art. 24 ust. 5 Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Uchwała Rady Miasta 
Poznania nr XLII/737/VII/2017 z dnia 28.02.2017r.). 
4. Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, zastosowano 
taryfę niejednolitą jednoczłonową zawierającą jednolite dla poszczególnych taryfowych 
grup odbiorców ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do 
kanalizacji ogólnospławnej. 
5. Do cen i opłat netto w taryfie doliczany jest podatek od towarów i usług w 
obowiązującej wysokości. Na dzień 01.04.2017 roku obowiązuje stawka podatku od 
towarów i usług w wysokości 8%. 

II. Taryfowe grupy odbiorców 

Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie 
charakteru użytkowego powierzchni nieruchomości, z której odprowadzane są ścieki 
opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej. 

A. Grupa I 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług, odprowadzających ścieki opadowe i 
roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej 
z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (w tym drogi i parkingi) należących 
do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym. 
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B. Grupa II 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług, odprowadzających ścieki opadowe i 
roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej 
z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (w tym drogi i parkingi) należących 
do nieruchomości o przeznaczeniu sakralnym, miejskich jednostek organizacyjnych, 
jednostek sfery budżetowej, organizacji społecznych i innych podmiotów 
niewymienionych w pozostałych grupach. 

C. Grupa III 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców usług, odprowadzających ścieki opadowe i 
roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z 
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (w tym drogi i parkingi) należących 

do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, 
baz transportowych oraz portów i lotnisk. 

III. Rodzaje i wysokość cen 

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje jednolita dla wszystkich grup taryfowych 
cena, nie przewidziano innych opłat. W rozliczeniach za odebrane za pośrednictwem 
kanalizacji ogólnospławnej ścieki opadowe i roztopowe za pośrednictwem kanalizacji 
ogólnospławnej stosuje się cenę, jako kwotę wyrażoną w złotych za 1 m3 
odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych. 
Do ceny dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. 

Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za 
pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej 

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka 

1. Grupa I 5,38 5,81 zł/m3 

2. Grupa II 5,38 5,81 zł/m3 

3. Grupa III 5,38 5,81 zł/m3 

  

IV. Warunki rozliczeń z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 
za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej. 

1. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych 
za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, prowadzone są na podstawie zawartej 
umowy zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 
2.  Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków 
ustala się na podstawie ilości określonej w umowie. 
3. Kwota należności wystawianej faktury za świadczoną usługę ustalana jest jako iloczyn 
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, wskaźnik miesięcznych opadów 
oraz ceny jednostkowej w wysokości netto. Do wyliczonej w ten sposób wartości netto 
dolicza się podatek VAT, który na dzień 01.04.2017 r. wynosi 8%. 
4. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej, przez ilość ścieków określonych 
w umowie uważa się ilość wyliczoną na podstawie iloczynu powierzchni 
zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (bez dachu), oraz średniorocznego wskaźnika 
opadów atmosferycznych dla terenu miasta Poznania liczonego za okres ostatnich 10 
lat, zgodnie 



z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W przypadku braku 
odmiennych ustaleń w umowie, opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i 
roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej pobierana jest za każdy 
miesiąc.  Średnioroczny wskaźnik opadów atmosferycznych dla miasta Poznania wyniósł 
0,556m3/m2 za lata 2006-2015.  Zatem wskaźnik miesięczny opadów wyniósł 
0,04633m3/m2. 
5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe na 
warunkach i terminach określonych w umowie. 
6. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej, opłata za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji 
ogólnospławnej pobierana jest za każdy miesiąc. 
7. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości, zmiany jej 
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni lub jej użytkowego przeznaczenia, 
Odbiorca zobowiązany jest zgłosić każdorazowo ten fakt Spółce składając nową 
deklarację, na podstawie której naliczona zostanie opłata za odprowadzanie ścieków 
opadowych 
i roztopowych. Nowe naliczenia będą obowiązywać od następnego miesiąca po dacie 
weryfikacji i nie wymagają zmiany umowy. 
8. W przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości i nie 
zawiadomieniu Spółki o tym fakcie w terminie 30 dni od wystąpienia tego zdarzenia, 
Odbiorca zobowiązany jest do dalszego regulowania należności z tytułu odprowadzania 
ścieków opadowych i roztopowych z tej nieruchomości do dnia zawarcia przez Spółkę 
umowy ze wskazanym nowym Odbiorcą. 
9. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie 
wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności. 

V.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych obejmuje odprowadzanie 
ścieków opadowych i roztopowych w sposób bezpośredni i pośredni do urządzeń 
kanalizacji ogólnospławnej z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej nawierzchni, a w 
szczególności z: 
- powierzchni placów, parkingów, dróg, baz transportowych, portów, lotnisk, 
- innych powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (bez dachów) 
oraz ich oczyszczanie. 

VI.  Standardy jakościowe usług 

Określona w taryfie cena jest stosowana przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów 
wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków zatwierdzonego przez Radę Miasta Poznania Uchwałą nr XL 
VIII/629/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku z późn.zm. 

Użyte w Instrukcji określenie oznacza: 
- ścieki opadowe i roztopowe – to wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odprowadzane za pośrednictwem kanalizacji 
ogólnospławnej. 

 


