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-  JEDNOSTKA OPERATORSKA - 
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I. Rodzaj prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - 

Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania 

ścieków na podstawie:

1. Zezwolenia  wydanego  Decyzją  Zarządu  Miejskiego  w  Pasłęku 

Nr  BGK.III - 7033/7/02  z dnia 30 kwietnia 2002 r.

2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przedmiotem  działania przedsiębiorstwa  jest:

1. Działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

2. Działalność  polegająca  na oczyszczaniu  i odprowadzaniu ścieków. 

II. Rodzaje i  struktura taryf

Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska 

-  Sp. z o.o.  przedkłada taryfę jednolitą dwuczłonową. Taryfa zawiera jednolite ceny usług 

w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  i  stawki  opłat 

abonamentowych.

Taryfowe  ceny  dotyczą  wszystkich  odbiorców  usług  dostaw  wody 

i odprowadzania ścieków  świadczonych przez PUW - K w Pasłęku  - jednostka operatorska  - 

Sp. z o.o.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

Spółka  ustaliła  jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług.  Obejmuje  ona 

zarówno  odbiorców  jakimi  są  gospodarstwa  domowe,  jak  i  odbiorców  przemysłowych 

i pozostałych. Cena dla ustalonej taryfowej grupy odbiorców wody uzależniona jest od źródła 

wydobycia i sposobu jej uzdatniania. 

Cena ścieków jest jednakowa dla wszystkich odbiorców.
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  IV. Wysokość  cen i stawek opłat

W rozliczeniach z  odbiorcami  usług , o których mowa w pkt. III Taryfy , obowiązują 
n/w  ceny   i  stawki opłaty abonamentowej.

       Przy rozliczeniach  za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków  Przedsiębiorstwo 
stosuje: 

1) cenę - wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą 

odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Przedsiębiorstwu,

2) stawkę opłaty abonamentowej  - wielkość wyrażona w zł na odbiorcę usług za okres 

rozliczeniowy,  którą  odbiorca  usług  jest  zobowiązany  zapłacić  spółce  za  odczyt 

wodomierza  głównego  i  rozliczenie  należności  oraz  kosztu  utrzymania  urządzeń 

wodno - kanalizacyjnych w gotowości w wysokości 0,5% całości tych kosztów.

Stawka  opłaty  abonamentowej  jest  niezależna  od  ilości  dostarczonej  wody 

i odprowadzanych ścieków,   uzależniona jest od okresu rozliczeniowego.

3) Wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczoną  wodę  i  odebrane  ścieki  na  okres 

od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

UJĘCIE PASŁĘK

Lp

Wyszczególnienie
Taryfa 

obowiązująca 
brutto

Taryfa 
nowa 
netto

Taryfa 
nowa 
brutto

Zmiana 
w % [5/3]

Taryfowa 
grupa 
odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat

1 2 3 4 5 6

1.

Grupa 1

Gospodarstwa 
domowe, 
przemysłowi     
i poza 
przemysłowi 
odbiorcy 
usług /wszyscy/

Cena wody w zł/m3 2,60 2,41 2,60 100,0

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł  wg

A1    -    8,46 7,84 8,47 100,12
A2    -    8,90 8,25 8,91 100,11
A3    -   6,13 5,69 6,15 100,33
A4    -  6,58  6,10 6,59 100,15
A5    -  8,65  8,03 8,67 100,23
A6    -    9,54 8,85 9,56 100,21
A7    -    6,33 5,88 6,35 100,32
A8    -    7,21 6,70 7,24 100,42

Cena wskaźnikowa 2,80 2,65 2,86 102,14
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UJĘCIE SUROWE

Lp

Wyszczególnienie
Taryfa 

obowiązująca 
brutto

Taryfa 
nowa 
netto

Taryfa 
nowa 
brutto

Zmiana 
w % [5/3]

Taryfowa 
grupa 
odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat

1 2 3 4 5 6

1.

Grupa 1

Gospodarstwa 
domowe, 
przemysłowi     
i poza 
przemysłowi 
odbiorcy 
usług /wszyscy/

Cena wody w zł/m3 4,70 4,35 4,70 100,0

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł  wg

A1    -    8,46 7,84 8,47 100,12
A2    -    8,90 8,25 8,91 100,11
A3    -   6,13 5,69 6,15 100,33
A4    -  6,58  6,10 6,59 100,15
A5    -  8,65  8,03 8,67 100,23
A6    -    9,54 8,85 9,56 100,21
A7    -    6,33 5,88 6,35 100,32
A8    -    7,21 6,70 7,24 100,42

Cena wskaźnikowa 5,04 4,77 5,15 102,18

UJĘCIE KRASIN

Lp

Wyszczególnienie
Taryfa 

obowiązująca 
brutto

Taryfa 
nowa 
netto

Taryfa 
nowa 
brutto

Zmiana 
w % [5/3]

Taryfowa 
grupa 
odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat

1 2 3 4 5 6

1.

Grupa 1

Gospodarstwa 
domowe, 
przemysłowi     
i poza 
przemysłowi 
odbiorcy 
usług /wszyscy/

Cena wody w zł/m3 4,78 4,43 4,78 100,0

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł  wg

A1    -    8,46 7,84 8,47 100,12
A2    -    8,90 8,25 8,91 100,11
A3    -   6,13 5,69 6,15 100,33
A4    -  6,58  6,10 6,59 100,15
A5    -  8,65  8,03 8,67 100,23
A6    -    9,54 8,85 9,56 100,21
A7    -    6,33 5,88 6,35 100,32
A8    -    7,21 6,70 7,24 100,42

Cena wskaźnikowa 5,22 4,90 5,29 101,34
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UJĘCIE ANGLITY

Lp

Wyszczególnienie
Taryfa 

obowiązująca 
brutto

Taryfa 
nowa 
netto

Taryfa 
nowa 
brutto

Zmiana 
w % [5/3]

Taryfowa 
grupa 
odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat

1 2 3 4 5 6

1.

Grupa 1

Gospodarstwa 
domowe, 
przemysłowi     
i poza 
przemysłowi 
odbiorcy 
usług /wszyscy/

Cena wody w zł/m3 4,67 4,32 4,67 100,0

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł  wg

A1    -    8,46 7,84 8,47 100,12
A2    -    8,90 8,25 8,91 100,11
A3    -   6,13 5,69 6,15 100,33
A4    -  6,58  6,10 6,59 100,15
A5    -  8,65  8,03 8,67 100,23
A6    -    9,54 8,85 9,56 100,21
A7    -    6,33 5,88 6,35 100,32
A8    -    7,21 6,70 7,24 100,42

Cena wskaźnikowa 4,90 4,60 4,97 101,43

KANALIZACJA

Lp

Wyszczególnienie
Taryfa 

obowiązująca 
brutto

Taryfa 
nowa 
netto

Taryfa 
nowa 
brutto

Zmiana 
w % 
[5/3]

Taryfowa grupa 
odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat

1 2 3 4 5 6

1.

Grupa 1

Gospodarstwa 
domowe, 
przemysłowi            
i poza przemysłowi 
odbiorcy usług 
/wszyscy/

Cena usługi  odprowadzanych 
ścieków w zł/m3  

 5,05
  

4,70
  

5,08
             
100,59

Stawka opłaty abonamentowej 
w zł  wg

  
x

  
x

  
x

  
x

Cena wskaźnikowa 5,22
  

4,70
  

5,08
          
97,32
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STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA WSZYSTKICH UJĘĆ WODY

Dla odbiorców rozliczanych w okresach miesięcznych

Abonament Kategoria odbiorców 
usług

Cena netto Cena brutto Jednostka miary

A1 dla odbiorców wody
w rozliczeniach w 
oparciu  o wskazania 
wodomierza głównego

7,84 8,47
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia należności 
i gotowości do świadczenia usług 
dostarczania wody/okres 
rozliczeniowy

A2 dla odbiorców wody        
i ścieków
w rozliczeniach                
w oparciu  o wskazania 
wodomierza głównego

8,25 8,91
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia należności 
i gotowości do świadczenia usług 
dostarczania wody                            
i odprowadzania ścieków/ okres 
rozliczeniowy

A3 dla odbiorców wody 
rozliczanych wg               
norm – ryczałt

5,69 6,15
zł/za jednostkę rozliczenia                
i gotowości do świadczenia              
usług /okres rozliczeniowy

A4 dla odbiorców wody        
i ścieków rozliczanych     
wg norm – ryczałt

6,10 6,59
zł/za jednostkę rozliczenia                
i gotowości do świadczenia              
usług /okres rozliczeniowy

Dla odbiorców rozliczanych w okresach 2- miesięcznych

Abonament Kategoria odbiorców 
usług

Cena netto Cena brutto Jednostka miary

A5 dla odbiorców wody
w rozliczeniach                
w oparciu  o wskazania 
wodomierza głównego

8,03 8,67
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia należności 
i gotowości do świadczenia usług 
dostarczania wody/okres 
rozliczeniowy

A6 dla odbiorców wody        
i ścieków
w rozliczeniach                
w oparciu  o wskazania 
wodomierza głównego

8,85 9,56
zł/za jednostkę odczytu 
wodomierza, rozliczenia należności 
i gotowości do świadczenia usług 
dostarczania wody                            
i odprowadzania ścieków/ okres 
rozliczeniowy

A7 dla odbiorców wody 
rozliczanych
wg norm – ryczałt

5,88 6,35
zł/za jednostkę rozliczenia                
i gotowości do świadczenia 
usług/okres rozliczeniowy

A8 dla odbiorców wody        
i ścieków rozliczanych     
wg norm – ryczałt

6,70 7,24
zł/za jednostkę rozliczenia                
i gotowości do świadczenia 
usług/okres rozliczeniowy

Do cen i stawek opłat za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki dolicza się podatek od 

towarów i usług - VAT w wysokości określonej przepisami.
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V. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków:

Rozliczenia  za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie  ścieków 

prowadzone  są  z  odbiorcami  usług  na  podstawie  cen  oraz  ilości  dostarczonej  wody  

i odprowadzonych ścieków  -  zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych 

w pkt. VI Taryfy.

1. Ilość  wody  dostarczonej  do  nieruchomości  ustala  się  na  podstawie  wskazań 

wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy 

określone w odrębnych przepisach ( art. 27 ust. 1 i 3 ustawy). 

2. Ilość  ścieków  w  budynkach  wyposażonych  w  urządzenia  pomiarowe  ustala  się  

w oparciu o ich wskazania ( art. 27 ust. 4 ustawy).

3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako 

równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie ( art. 27. ust. 5 ustawy).

4. W rozliczeniach  ilości  odprowadzonych  ścieków ilość  bezpowrotnie  zużytej  wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona 

jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług 

(art. 27 ust. 6 ustawy).

5. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 

ustala  się  na  podstawie  średniego  zużycia  wody  w  okresie  6  miesięcy  przed 

stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na 

podstawie  średniego  zużycia  wody  w  roku  poprzednim  i  liczby  miesięcy 

niesprawności wodomierza.

6.  Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości 

działania  wodomierza  głównego.  W  przypadku  gdy  sprawdzenie  prawidłowości 

działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, 

pokrywa on koszty sprawdzenia.

7.  W  przypadku  braku  możliwości  dokonania  odczytu  wodomierza  w  określonym 

terminie,  ilość  dostarczonej  wody  i  odprowadzonych  ścieków  wyliczona  zostanie 

według średniego zużycia z ostatnich 6- miesięcy. 
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8. Zgłoszenie  przez  odbiorcę  usług  zastrzeżeń,  co  do  wysokości  faktury  nie 

wstrzymuje jej zapłaty. 

9. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne 

żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku  

w tej sprawie. 

10. Odbiorca,  który  nie  dokona  zapłaty  faktury  za  wykonane  usługi  w 

wyznaczonym terminie otrzyma upomnienie. 

11. Pozostałe  szczegółowe  zasady  rozliczeń  precyzuje  regulamin  dostarczania 

wody                       i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania  

Spółki.

Zgodnie z art.  8 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeśli odbiorca usług nie uiści opłat za pełne dwa 

okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania 

zaległej  opłaty,  Przedsiębiorstwo  może  odciąć  dostawę  wody  lub  zamknąć  przyłącze 

kanalizacyjne. 

O  zamiarze  odcięcia  dostawy  wody  lub  zamknięcia  przyłącza  kanalizacyjnego  oraz  

o  miejscu  i  sposobie  udostępnienia  zastępczego  punktu  poboru  wody  Przedsiębiorstwo 

zawiadomi:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- Burmistrza Pasłęka

- Odbiorcę usług

na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza 

kanalizacyjnego.

1. Odbiorca,  a w przypadku jego śmierci następca prawny zobowiązany jest powiadomić 

Przedsiębiorstwo  na  piśmie  w  terminie  14  dni  o  faktach  skutkujących  koniecznością 

zmiany umowy. 

2. Pozostałe  szczegółowe  zasady  rozliczeń  precyzuje  regulamin  dostarczania  wody  

i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Przedsiębiorstwa. 
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VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Niniejsza taryfa  stanowi zestawienie  cen i  stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Pasłęk 

na okres 1- roku od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

Taryfa określa także warunki jej stosowania. 

Taryfa  została  opracowana  na  podstawie  zasad  określonych  w  ustawie  z  dnia  

7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  dn.  16.01.2015  r.  poz.  139  z  późn.  zm.)  oraz  przepisami 

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania 

taryf,  wzoru  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe 

zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  (Dz.  U.  nr  127  poz.  886 

z późn. zm.). 
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