
Rozporządzenie  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 Nr 127/06 poz. 886)

(wybrane fragmenty)

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:
a)    kryteria ustalania niezbędnych przychodów,
b)    alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
c)    kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat;
  2)  wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych 
w uzasadnieniu taryf;
  3)  warunki  prowadzenia  rozliczeń za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1)  ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  
zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
…
  9)  cena za  dostarczoną wodę  -  wielkość wyrażoną  w jednostkach  pieniężnych, 
którą  odbiorca  usług  jest  obowiązany  zapłacić  przedsiębiorstwu  wodociągowo-
kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów 
i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
  10) cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą  odbiorca  usług  jest  obowiązany  zapłacić  przedsiębiorstwu  wodociągowo-
kanalizacyjnemu  za  1  m3 odprowadzonych  ścieków  lub  za  jednostkę  miary 
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki 
opadowe  i  roztopowe  kanalizacją  deszczową;  do  ceny  dolicza  się  podatek 
wymieniony w pkt 9;
  11) stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości 
do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę 
usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za 
ilość  dostarczonej  wody  lub  ilość  odprowadzonych  ścieków;  do  stawki  opłaty 
abonamentowej dolicza się podatek wymieniony w pkt 9;
  12) gotowość  do świadczenia  usług  -  koszty eksploatacji  i  utrzymania  urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiących nie więcej niż 15 % całości tych 
kosztów,  podzielonych zgodnie  z  przyjętym współczynnikiem alokacji  na  taryfowe 
grupy odbiorców oraz liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej.
…

§ 4. 1. W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków określa się:
  1)  rodzaje prowadzonej działalności;
  2)  rodzaj i strukturę taryfy;
  3)  taryfowe grupy odbiorców usług;
  4)  rodzaje i wysokość cen i stawek opłat;
  5)  warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 
urządzenia pomiarowe;



  6)  warunki stosowania cen i stawek opłat.
2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 6, w 

szczególności określa się:
  1)  zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców;
  2)  standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala się w taki sposób, aby na ich podstawie i 
na  podstawie  zakresu  i  rozmiaru  świadczonych  usług  możliwe  było  obliczenie 
należności za korzystanie z tych usług.

§ 5. Taryfy,  w  zależności  od  ich  rodzaju  i  struktury,  dla  poszczególnych 
taryfowych grup odbiorców zawierają:
  1)  cenę za m3 dostarczonej  wody,  w rozliczeniach dokonywanych na podstawie 
odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody;
  2)  stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:
a)    w rozliczeniach w oparciu  o wskazania wodomierza głównego lub wskazania 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
b)    w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
c)    w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody;
  3)  cenę  za  m3 odprowadzonych  ścieków w rozliczeniach  z  odbiorcami  za  ilość 
odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego 
lub  zużycia  wody  określonego  zgodnie  ze  wskazaniami  wodomierza  lub  na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
  4)  cenę za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z 
której  odprowadzane  są  ścieki  opadowe  i  roztopowe  kanalizacją  deszczową, 
uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni;
  5)  stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:
a)    w  rozliczeniach  za  ilość  odprowadzonych  ścieków  ustaloną  na  podstawie 
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
b)    w  rozliczeniach  za  ilość  odprowadzonych  ścieków  ustaloną  zgodnie  ze 
wskazaniami urządzenia pomiarowego,
c)    w  rozliczeniach  za  ścieki  opadowe  i  roztopowe  odprowadzane  kanalizacją 
deszczową;
  6)  stawkę  opłaty  za  przekroczenie  warunków  wprowadzania  ścieków 
przemysłowych  do  urządzeń  kanalizacyjnych,  w  zależności  od  wykorzystania 
przepustowości  oczyszczalni,  stosowanej  technologii  oczyszczania  ścieków 
komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu 
stosowania  osadów ściekowych;  do  stawki  opłaty  dolicza  się  podatek,  o  którym 
mowa w § 2 pkt 9;
  7)  stawkę  opłaty  za  przyłączenie  do  urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa,  wynikającą z  kosztów przeprowadzenia 
prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług; do stawki opłaty 
dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.
…

§ 16. 1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających 
im ilości świadczonych usług.



2. Ilość  pobranej  wody  w  budynkach  wyposażonych  w  wodomierze  główne 
ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej 
wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm 
zużycia wody.

4. W  zależności  od  wyposażenia  budynków  w  urządzenia  pomiarowe  i 
wodomierze  do  pomiaru  ilości  wody bezpowrotnie  zużytej,  ilość  odprowadzonych 
ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku 
jego braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej 
o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.

5. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z 
jej wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę 
lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

6. Jeżeli  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  świadczy  wyłącznie 
usługę  odprowadzania  ścieków  oraz  brak  jest  urządzenia  pomiarowego,  ilość 
ścieków ustala  się  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  przeciętnych  norm zużycia 
wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków 
określonej w umowie.

7. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym 
oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub 
odprowadzone  ścieki  mogą  być  regulowane  na  podstawie  prognozy ilości  usług, 
które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

8. Prognoza, o której mowa w ust. 7, wynika z umowy i jest ustalana zgodnie z 
przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie średniego 
zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.

§ 17. 1. Odbiorca  usług  dokonuje  zapłaty  za  dostarczoną  wodę  lub 
odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy 
niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

2. Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7, regulują należności, których 
wielkość ustalona jest na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej  
umowy.

3. Rozliczenie  faktycznej  ilości  świadczonych  przez  przedsiębiorstwo  usług 
dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego 
przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których 
ilość  nie  jest  ustalana  na  podstawie  przepisów  dotyczących  przeciętnych  norm 
zużycia  wody  lub  jednostki  miary  powierzchni  zanieczyszczonej  o  trwałej 
nawierzchni. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

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

5. 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.

§ 18. 1. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowego  działania  wodomierza 
głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w 
okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy 
nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie 
roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i 
liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
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2. Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  na  wniosek  odbiorcy  usług 
występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.

3. W  przypadku  gdy  sprawdzenie  prawidłowości  działania  wodomierza  nie 
potwierdza  zgłoszonych  przez  odbiorcę  usług  zastrzeżeń,  pokrywa  on  koszty 
sprawdzenia.


