
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z 

O.O. W TURKU 
 

Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015 poz.139) oraz Uchwały Rady 

Miejskiej Turku nr XII/107/15 z dnia 26 listopada 2015r.od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku 

wprowadza się taryfę dla ścieków opadowych i roztopowych. 

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na 

okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
Objaśnienia pojęć i skrótów 
  

1.ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz.139), 

2.rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zaopatrzenie   w   wodę   i   zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886), 

3.PGK i M Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

w Turku, 

4.cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca 

usług jest obowiązany zapłacić PGKiM Sp. z o.o. za 1m3 odprowadzonych ścieków.  

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat PGKiM Sp. z o.o. dolicza 

podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowywania niniejszej 

taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%. 

Informacje ogólne 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za ścieki opadowe  

i roztopowe na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2016r do 31.12.2016r. Taryfa określa także warunki 

ich stosowania. 
Wniosek taryfowy opracowany został na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z 

dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 

jednolity Dz. U. 2015, poz. 139) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie 

taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

( Dz. U. Nr 127, poz. 886 ), zwanego dalej rozporządzeniem. 

WYSOKOŚĆ WYLICZONEJ TARYFY NIE ULEGA ZMIANIE W STOSUNKU DO LAT 2014 

I 2015, NATOMIAST NA 2016 ROK ZASTOSOWANO INNĄ JEDNOSTKĘ 

ROZLICZENIOWĄ, TO JEST ZA ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW (m³), KTÓRA 

Pobrano dnia 29.06.2016 r. : http://pgkim-turek.pl/index.php/cennik/taryfy-za-zbiorowe-odprowadzanie-
ciekow-opadowych-i-roztopowych-na-okres-od-01012016-r-do-31122016-r



JEST RÓWNOZNACZNA Z CENĄ ZA LATA 2014 I 2015, ODNOSZĄCĄ SIĘ DO 

WIELKOŚCI POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONEJ (m²). 

1. Rodzaj prowadzonej działalności 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. prowadzi działalność w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot 

działalności w w/w zakresie obejmuje: 

            - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, 

            - działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody, 

            - odprowadzanie ścieków, 

            - oczyszczanie ścieków, 

            - osuszanie i higienizacja osadów. 

2. Rodzaj i struktura taryfy 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie kryteriów, o 

których mowa w § 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy. 

Opracowana taryfa jest: 

 z racji zróżnicowania cen - taryfą niejednolitą zawierającą różne dla poszczególnych 

taryfowych grup Odbiorców ceny, 
 pod względem struktury - taryfą wieloczłonową zawierającą ceny i stawki opłat. 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

Uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: 

1)wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach 

odbiorców usług, 

2)dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, 

3)strukturę i rodzaj planowanych taryf, 

4)stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, 

5)wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe, 

6)możliwość wyodrębnienia kosztów dla ich właściwej alokacji 

Spółka dokonała podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców: 

Odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych  



 Grupa 1 - dostawcy ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów 
o trwałej nawierzchni, 

 Grupa 2 - dostawcy ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni terenów 

przemysłowych, składowych oraz baz transportowych. 

Ustalone taryfowe grupy obejmują wszystkich odbiorców usług odprowadzania ścieków opadowych i 

roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni kanalizacją deszczową, z którymi 

zawarto umowę o świadczenie tych usług. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

Taryfa zawiera cenę za 1 m³ odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych  
w odniesieniu do ilości określonej w umowie. 

Ilość odprowadzonych ścieków wyliczono jako iloczyn powierzchni zanieczyszczonej  
o trwałej nawierzchni, średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu Miasta Turku, 

liczonego za okres ostatnich 10 lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu oraz współczynnika spływu. 

Wysokość taryfy: 

Tabela 1 

  

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe 

L.P. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka 
miary Cena  

netto 

Cena 
brutto 

1 2 3 4 5 6 
  

1 

Dostawcy ścieków opadowych 

i roztopowych z powierzchni 

dróg i parkingów o trwałej 

nawierzchni, 

Cena za 
odprowadzane 
ścieki 

  

5,20 

  

5,62* 

  

zł/m3 
 

2 Dostawcy ścieków opadowych 

i roztopowych z powierzchni 

terenów przemysłowych, 

składowych oraz baz 

transportowych. 

Cena za 
odprowadzone 
ścieki 

  

5,72 

  

6,18* 

  

zł/m3 

 

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług  
w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości  

w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i 

Rozporządzenia wymienionych z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy. 

Warunki rozliczeń za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych kanalizacją 

deszczową określone są w umowie o świadczenie tych usług. 

1.Należność za zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek 

opłat oraz odpowiadających im ilościom ścieków określonych w umowie. 

2.Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie określonym  
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. 

3.Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

4.W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy 

usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

6.Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

     Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Zakres świadczonych usług obejmuje odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni kanalizacją deszczową. Stosowane standardy 

jakościowe obsługi odbiorców usług wynikają z obowiązujących przepisów prawa, zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, jak również z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przestrzegane są 

warunki i parametry określone w pozwoleniach wodno-prawnych na odprowadzanie ścieków 

kanalizacją deszczową. 

W taryfie określono dwie grupy dostawców ścieków opadowych i roztopowych. Cena w zł/m3 

powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane  

są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową dla każdej grupy jest inna. Różnicowanie opłat 

wynika z różnych stawek opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 



 


