
KOMUNIKAT  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  w KOSTRZYNIE 
 

Na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłaszamy taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kostrzyn zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

numer XVII/128/2016 z dnia 25.02.2016 roku. 

 

Taryfy obowiązywać będą od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. 

Ceny za wodę oraz opłaty abonamentowe.    

                   
Lp. 

Grupa Wyszczególnienie 

 

Cena brutto 
za wodę za 1 

m³ w zł 

Opłata 

abonamentowa 
dwumiesięczna  

brutto w zł 

1. W1 

Odbiorcy usług ( gospodarstwa domowe) z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający także z usług w 
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego. 

 

3,99 
 

10,11 

2. W2 

Odbiorcy usług ( gospodarstwa domowe) z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający z usług w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków  rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego. 

 

3,99 
 

8,41 

3. W3 

Odbiorcy usług ( gospodarstwa domowe budynki 

wielolokalowe) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

korzystający także z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków  rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych. 

 

3,99 6,99 

4. W4 

Odbiorcy usług ( gospodarstwa domowe budynki 

wielolokalowe) z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie 

korzystający z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  
rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych. 

 

3,99 6,99 

5. W5 

Odbiorcy usług( gospodarstwa domowe przeciętne 

normy zużycia)  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

korzystający także z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków  rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia. 

 

3,99 5,23 

6. W6 

Odbiorcy usług( gospodarstwa domowe przeciętne 

normy zużycia)  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie 

korzystający z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  

rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia. 

 

3,99 3,53 

7. W7 

Odbiorcy usług (przemysł spożywczy) z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę korzystający także z usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków  rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego. 

 

4,04 10,11 

8. W8 

Odbiorcy usług (przemysł spożywczy) z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę nie korzystający z usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków  rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego. 

 

4,04 8,41 

9. W9 

Odbiorcy usług (pozostali odbiorcy) z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę korzystający także z usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków  rozliczani na podstawie 

wskazań wodomierza głównego. 

 

4,07 10,11 

10. W10 

Odbiorcy usług (pozostali odbiorcy) z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę nie korzystający z usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków  rozliczani na podstawie wskazań 

wodomierza głównego 

 

4,07 8,41 

 
Ceny za odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowe. 

                   
Lp. 

Grupa Wyszczególnienie 

 

Cena brutto 

za ścieki za 

1 m³ w zł 

Opłata 
abonamentowa 

dwumiesięczna  

brutto w zł 

1. S1 

 Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na 

podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego. 

 

6,80 8,68 

2. S2 
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na 

podstawie przeciętnych norm zużycia. 

 

6,80 

 

3,80 

 



W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki opłat z VAT ulegają 

automatycznie zmianie. 

 
Na podstawie art.20 ust.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  ceny i stawki opłat określone w 

taryfach zostały zróżnicowane dla poszczególnych grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego  

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kosztem takim jest opłata za szczególne korzystanie ze środowiska, gdzie 

stawka jednostkowa za 1m³ wydobytej wody jest uzależniona od celu, na  jaki ta woda została zużyta przez Odbiorcę. W związku z tym od 

01 kwietnia 2016 roku zostaną wprowadzone 3 różne ceny za 1m³ wody: gospodarstwa domowe, przemysł spożywczy, pozostali odbiorcy.  

Proponowane zmiany w wysokości opłat mają na celu pełne pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kostrzyn. 

Kalkulację opłat – zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 – oparto na wartości 

niezbędnych przychodów. Uzyskanie przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia  kosztów bieżącej eksploatacji, utrzymania, jak i 

koniecznych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych a także planowanych inwestycji zatwierdzonych w wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

 

Dyrektor 
 

 inż. Ryszard Dyzma 

 

 

 

KOMUNIKAT  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  w KOSTRZYNIE 

 
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 9 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnymi, § 8 Statutu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie (Uchwała Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 27.10.2005r. Nr XXX/273/2005), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z dnia 17 października 2002 r.  oraz Ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  Zakład Komunalny ogłasza cenę za 

zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi na mocy Zarządzenia   Nr 3/2016 Dyrektora Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie.  

 
 

Cena za zrzut  ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi obowiązywać będzie      

od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto (z VAT) 

 
1. 

Cena za zrzut  

ścieków 

dowożonych 

pojazdami 

asenizacyjnymi. 

5,89 zł/m3 6,36 zł/m3 

 
 
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania ceny za zrzut 

ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi podatek VAT ulega automatycznie zmianie. 

 
 

Dyrektor  

 

inż. Ryszard Dyzma 
 


