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Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki jej stosowania na terenie Gminy 

Miasto Koszalin na okres 36 miesięcy. 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020, 

poz. 2028) zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku  

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018, poz.472), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

 

1. Rodzaj prowadzonej działalności 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzi działalność 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Koszalina Nr OŚ.I.RK.6210-5/03 z dnia 

5 marca 2003 roku. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: 

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych, 

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 

dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń 

kanalizacyjnych.  

 

2. Rodzaj i struktura taryf 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług ma 

zastosowanie taryfa jednolita, jednoczłonowa. W zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków dla wszystkich odbiorców usług zastosowano również taryfę jednolitą, 

jednoczłonową. 

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest 

dla wszystkich odbiorców w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. 

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami 

usług oraz mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

a także koszty bieżącej eksploatacji tych urządzeń, wyłoniono jedną taryfową grupę 

odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jedną taryfową grupę odbiorców 

usług dla zbiorowego odprowadzania ścieków.  
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Obejmuje ona wszystkich odbiorców korzystających z usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy 

zawartej ze Spółką. 

 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują następujące ceny: 

4.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę 

Lp Grupa 

odbiorców 

Jednostka 

miary 

Cena 

w zł 

od 1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

od 13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

od 25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

1. Wszyscy 

odbiorcy 
zł/1 m3 

netto 4,08 4,22 4,26 

brutto 4,41 4,56 4,60 

  

4.2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

Lp Grupa 

odbiorców 

Jednostka 

miary 

Cena 

w zł 

od 1 do 12 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

od 13 do 24 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

od 25 do 36 

miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

1. Wszyscy 

odbiorcy 
zł/1 m3 

netto 5,56 5,61 5,57 

brutto 6,00 6,06 6,02 

Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług VAT w aktualnej wysokości 8%. 

 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 

i urządzenia pomiarowe 

5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia. 

5.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 

warunkach i w terminach określonych w umowie. 

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

wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala 

się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków 

z nieruchomości. 
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5.4. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na 

podstawie wskazań tych urządzeń. 

5.5. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy 

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości 

różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 

5.6. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone 

odrębnymi przepisami prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości 

wody wynikającej z norm. 

5.7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 

3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego 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. 

Użyte powyżej określenia oznaczają: 

- wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący 

się na każdym przyłączu wodociągowym, 

- urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych 

ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym, 

- wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy służący ustaleniu ilości wody 

bezpowrotnie zużytej, np. na podlewanie ogródków, terenów zieleni, itp., zainstalowany 

i utrzymywany na koszt odbiorcy usług. 

 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Zakres świadczonych usług z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę dotyczy 

wszystkich odbiorców i obejmuje pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. W zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców świadczone usługi obejmują 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.  

Określone w taryfach ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 

obsługi odbiorców usług, które 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 obowiązującego na terenie Gminy Miasto Koszalin. 
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Wydobyta woda podlega procesowi uzdatniania, gdzie w stacjach uzdatniania wody 

w Koszalinie oraz w Mostowie poddawana jest napowietrzaniu, usuwaniu związków żelaza 

oraz manganu. Woda spełnia wszelkie normy krajowe i międzynarodowe, jest wolna od 

skażeń bakteriologicznych.  

Badania laboratoryjne wykazują, że woda dostarczana mieszkańcom miasta pod 

względem mikrobiologicznym nie budzi zastrzeżeń i spełnia warunki wymagane  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017, poz. 2294) 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Również pod względem 

fizykochemicznym wydobyta woda, poddana procesowi uzdatnienia spełnia wymagane 

warunki.  

Oczyszczone ścieki poddawane są systematycznym badaniom przez laboratorium badań 

ścieków. Analiza osiąganych wskaźników w ściekach oczyszczonych wskazuje na wysoką 

sprawność oczyszczalni i redukcję zanieczyszczeń większą od obowiązujących w tym 

zakresie norm.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność 

posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody  

w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania 

ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków. 

W związku z powyższym Spółka na bieżąco wykonuje remonty sieci oraz urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizuje istniejące urządzenia oraz buduje nowe 

obiekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z wieloletnim planem rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowo i urządzeń kanalizacyjnych. 

Ponadto Spółka pozostaje w stałej gotowości do świadczenia usług,  a co za tym idzie 

pełnienia całodobowych dyżurów przez pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne.  

 

*** 

 


