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I. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za dostarczoną 
przez Zakład Usług Wodnych w Koninie  w ramach działalności statutowej 
wodę  i odprowadzone ścieki, obowiązujących na terenie Gmin uczestniczących 
w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,  
tj.  Gmin: Chodów, Dobra, Golina,  Grzegorzew,  Kłodawa,  Kawęczyn,  
Kramsk,  Krzymów, Olszówka,  Przedecz,   Rzgów, Stare Miasto, Turek oraz 
Wilczyn. 

 
Taryfy sporządzone zostały w oparciu o zasady określone w przepisach 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, ze 
zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 
r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127, poz.886/. 

 
II.  TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG. 

 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku  z pomiarowa -

niem poboru wody generalnie u wszystkich odbiorców wyłoniono 1 grupę 
odbiorców obejmującą gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców. 
Mając na uwadze brak różnic pomiędzy grupami odbiorców  związanych           
z cechami kosztów, w niniejszej taryfie, odmiennie niż w latach ubiegłych 
odstąpiono od podziału odbiorców wody na  dwie  grupy taryfowe tj. odbiorców 
usług obejmującą odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe oraz odbiorców 
pobierających wodę na cele socjalno-bytowe, z wyłączeniem gospodarstw 
domowych oraz odbiorcy pobierający wodę do podlewania zieleni.  

 
W  zakresie zbiorowego oczyszczania i odprowadzenia ścieków – 

wyłoniono dwie  grupy odbiorców usług  
 

• gospodarstwa domowe oraz  inni odbiorcy odprowadzający ścieki 
socjalno-bytowe w tym  ścieki  dowożone, 

• odbiorcy, od których ścieki odprowadzone są do obcych 
oczyszczalni ścieków.   

 
 W rozliczeniach z odbiorcami usług, obowiązują zróżnicowane ceny            
i stawki opłat. 
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa, 
składająca się: 

•••• z ceny (opłaty zmiennej) wyrażonej w złotych za 1m3 wody, 
•••• opłaty abonamentowej (stałej), niezależnej od ilości dostarczonej 

wody – naliczanej w fakturach zgodnie z umownym  okresem 



rozliczeniowym (podmioty gospodarcze, odbiorcy indywidualni),  
bez względu na rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego 
braku. 

 

 

 

Wysokość ceny (opłaty zmiennej) i stawki opłaty abonamentowej (stałej)  
za dostarczoną wodę. 

                                                                                                                

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena/stawka w zł 
Jednostka miary 

netto z VAT 
1 2 3 4 5 6 

1 
Gospodarstwa domowe          

i pozostali odbiorcy  
Cena 1m3 dostarczonej 

wody  
2,72 2,94 zł/m3 

2 
Gospodarstwa domowe          

i pozostali odbiorcy op
ła

ta
 

ab
on

am
en

t.
 

podmioty gospod.  3,00 3,24 

zł/okres 
rozliczeniowy 

 

odb. indywidualni 6,00 6,48 

odb. rozliczani na 
podst.  norm zuż. 

w. 
2,50 2,70 

3 
odbiorcy wymienieni 

w wierszu 1  
opłata przyłączeniowa 30,00    32,40 zł 

  

 

Wysokość ceny (opłaty zmiennej) za odprowadzone ścieki 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena/stawka w zł 
Jednostka miary 

netto z VAT 

1 2 3 4 5 6 

1 
Gospodarstwa domowe  

i pozostałe 
Cena 1m3 

odprowadzonych ścieków 
4,65 5,02 zł/m3 

2 
odbiorcy, od których 
ścieki odprowadzane są 
do obcych oczyszczalni 

Cena 1 m3 

odprowadzonych ścieków 6,19 6,69 zł/m3 

3 odbiorcy wymienieni  
 w wierszu 1 i 2 

opłata przyłączeniowa 30,00 32,40 zł 

 

 


