
Uchwała Nr 664/XXV/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin
na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 
2016 r. o zatwierdzenie taryf - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Lublinie Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Lublin, na okres od 1 marca 2017 r. 
do 28 lutego 2018 r.

2. Taryfy stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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I
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Obowiązujące od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 
Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin 

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE 
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-ł Gosp. KRS 
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95 

Załącznik nr 1
do uchwały nr 664/XXV/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 2 lutego 2017 r.

Id: 88173F67-3F1E-41B7-B9D3-25B84AA7FCC2. Podpisany Strona 2 z 11



1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze „Taryfy" stanowią zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasta Lublin oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu. 

1.2 Podstawę prawną opracowania taryf stanowią: 

./ ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t. z późniejszymi

zmianami) zwana dalej ustawą

./ Rozporządzenie 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.2006.127.886 z późniejszymi zmianami) zwane

dalej rozporządzeniem.

1.3 Ceny i stawki opłat określone w niniejszych „Taryfach" dotyczą wszystkich 

odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych z terenu Gminy Miasta Lublin. 

2. Zakres świadczonych usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

i oczyszczania ścieków. Usługi świadczone przez Spółkę obejmują: 

2.1. Zaopatrzenie w wodę: 

Lp. Zakres świadczonych usług 

1 2 

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców korzystających z wody przesyłanej

siecią miejską. Prowadzenie rozliczeń za ilość wody zużytej:

- wg wskazań wodomierza głównego

- wg wskazań dodatkowego wodomierza:

)o> służącego do rozliczeń osób korzystających z lokali w budynku 
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Lp. Zakres świadczonych usług 

l 2 

wielolokalowym 

>- określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej 

>- do podlewania ogródków przydomowych 

- określanej wg norm wynikających z rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70)

- przez Gminę Miasto Lublin na potrzeby publicznych studni i zdrojów

ulicznych, do zasilania fontann wg wskazań wodomierzy lub norm

2. Zaopatrzenie w wodę jednostek straży pożarnej i prowadzenie rozliczeń za

zużytą wodę do celów przeciwpożarowych w oparciu o raporty tych jednostek.

2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Lp. 

1 

1. 

Zakres świadczonych usług 

2 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków wprowadzonych do urządzeń 

kanalizacji miejskiej. Prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych 

ścieków określoną w oparciu o: 

>- ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza 

głównego 

>- ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza 

służącego do rozliczeń osób korzystających z lokali w budynku 

wieloloka I owym 

>- wskazania wodomierza nie będącego własnością MPWiK służącego 

do określania ilości odprowadzanych ścieków przy poborze wody 

z innych źródeł niż sieć miejska 

>- w oparciu o normy ustalone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) 
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Lp. Zakres świadczonych usług 

1 2 

2. Prowadzenie rozliczeń za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu 

o wskazania urządzenia pomiarowego.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W okresie obowiązywania „Taryf" Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Lublinie Sp. z o.o. wprowadza podział odbiorców usług na poszczególne grupy, tj.: 

• odbiorcy usług rozliczani w okresach 1- miesięcznych {faktury papierowe)

• odbiorcy usług rozliczani w okresach 1 - miesięcznych {e - faktury)

• odbiorcy usług rozliczani w okresach 2 - miesięcznych {faktury papierowe)

• odbiorcy usług rozliczani w okresach 2 - miesięcznych {e - faktury)

• odbiorcy usług rozliczani w okresach kwartalnych - woda pobrana ze zdrojów

ulicznych {faktury papierowe)

• odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo {faktury papierowe)

• odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo {e - faktury)

• odbiorcy usług rozliczani za dostarczoną wodę na cele przeciwpożarowe {faktury

papierowe).

4. Rodzaje cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny i stawki opłat: 

4.1. Za dostarczoną wodę: 

a) cena za m3 dostarczonej wody wyrażona w złotych za 1 m3 {1000 litrów)

b) stawka opłaty abonamentowej wyrażona w złotych na odbiorcę usługi za okres

rozliczeniowy {za jednostkę odczytu wodomierza i rozliczenia należności).

4.2. Za odprowadzone i oczyszczone ścieki: 

a) cena za m3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków wyrażona w złotych za 1 m3

{1000 litrów)
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b) stawka opłaty abonamentowej wyrażona w złotych na odbiorcę usługi za okres

rozliczeniowy (za jednostkę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego

i rozliczenia należności).

4.3. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych wyrażona w złotych/m3 ścieków odprowadzanych 

w okresie naruszania warunków umownych tj. obciążonych ładunkiem dodatkowym. 

4.4. Stawka opłaty za przyłączenia do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, będących 

w posiadaniu przedsiębiorstwa wyrażona w złotych za przyłączenie. 

5. Wysokość cen i stawek opłat

W roku obowiązywania „Taryf" będą stosowane poniższe ceny i stawki opłat: 

5.1. Wysokość cen netto za dostarczoną wodę: 

Taryfowa grupa odbiorców usług Cena Jednostka miary 

1 2 3 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1- miesięcznych 
3,44 zł/m3 

(faktury papierowe) 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1- miesięcznych 

(e -faktury) 3,44 zł/m3

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2 - miesięcznych 

(faktury papierowe) 3,44 zł/m3

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2 - miesięcznych 
3,44 zł/m3

(e -faktury) 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach kwartalnych - woda 
3,44 zł/m3

pobrana ze zdrojów ulicznych (faktury papierowe) 
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Taryfowa grupa odbiorców usług Cena Jednostka miary 

1 2 3 

Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo (faktury papierowe) 3,44 zł/m3

Odbiorcy usług rozliczani za dostarczoną wodę na cele 
3,30 zł/m3 

przeciwpożarowe 

5.2. Wysokość cen netto za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 

Taryfowa grupa odbiorców usług Cena Jednostka miary 

2 3 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1- miesięcznych 
4,81 zł/m3 

(faktury papierowe) 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1- miesięcznych 
4,81 zł/m3 

(e - faktury) 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2 - miesięcznych 
4,81 zł/m3 

(faktury papierowe) 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2 - miesięcznych 
4,81 zł/m3 

(e -faktury) 

Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo (faktury 
4,81 zł/m3 

papierowe) 

Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo (e -faktury) 4,81 zł/m3 
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5.3. Wysokość stawki opłaty abonamentowej netto: 

Taryfowa grupa odbiorców usług Cena Jednostka miary 

1 2 3 

zł/ za jednostkę odczytu 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 
9,14 

wodomierza lub urządzenia 

1 - miesięcznych (faktury papierowe) pomiarowego i rozliczenia 

należności/okres rozliczeniowy 

zł/ za jednostkę odczytu 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 7,79 wodomierza lub urządzenia 

1- miesięcznych (e - faktury) pomiarowego i rozliczenia 

należności/okres rozliczeniowy 

zł/ za jednostkę odczytu 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach 
9,14 

wodomierza lub urządzenia 

2 - miesięcznych (faktury papierowe) pomiarowego i rozliczenia 

należności/ okres rozliczeniowy 

zł/ za jednostkę odczytu 
Odbiorcy usług rozliczani w okresach 7,79 wodomierza lub urządzenia 

2 - miesięcznych (e - faktury) pomiarowego i rozliczenia 

należności/okres rozliczeniowy 

Odbiorcy usług rozliczani w okresach zł/ za jednostkę odczytu 

9,14 
wodomierza lub urządzenia 

kwartalnych - woda pobrana ze pomiarowego i rozliczenia 

zdrojów ulicznych (faktury papierowe) należności/ okres rozliczeniowy 

Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo 
2,58 

zł/ za jednostkę rozliczenia 

(faktury papierowe) należności/ okres rozliczeniowy 

Odbiorcy usług rozliczani ryczałtowo 
1,23 

zł/ za jednostkę rozliczenia 
(e -faktury) należności/ okres rozliczeniowy 
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5.4. Wysokość stawki opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3
: 

Lp. 

Grupa I 

Grupa li 

Grupa Ili 

Grupa IV 

1. 
---

2. 
---

3. 

4. 
---

5. 

6. 
---

7. 

8. 
---

9. 
- --

10. 
---

11. 
---

12. 
---

13. 

14. 

Wskaźniki określone w umowie 

Chlorki 
-- ----------- ------ --------- - ----------------------------

Siarczany 
---------------------------------------------------------

pH 

BZTs 
---- ---------- ------------ -- ---- - -- --- -------------- - ----

ChZT 

Zawiesina 
-------------- ----------------------------- --------------

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 
Związki biogenne: 

_a_z_o_t_ G_f!'?�ny! _a_z_o_t _a_f!l_O_n_o_""!r,_ a_�a_� 9�'?!Y_�a_i.yyda_sf_o!_D_f!.'?1!1Y _ __ _ _ __ 

Metale ciężkie: 

_ ?�! �!-�°.!"!��(:! �-u! _N_i� f'?, �- s! -��ft-________________________
Węglowodory ropopochodne lub niepolarne składniki ekstraktu 

_ ��e_r?.'."'.��a_ _______________________________________________
Substancje powierzchniowo czynne anionowe 

---------------------------------------- . -- --------------

Siarczki 
- --------------------------------------------------------

Fenole 

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego -

wymienione w wykazie I załącznika do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dn. 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
(OZ.U.2005.233.1988 z późniejszymi zmianami)- w tym Hg, Cd. 

1) - dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3) 
2) - dotyczy pH (poz.3) 
3) - dotyczy również przekroczeń powyżej 200% 

Przeciętna stawka opłaty dodatkowej 1,92 zł 

do 20%'' 

poniżej 6,5 
do 6,0 i 

powyżej 9,5 
do 10,0 21 

0,08zł 

0,15 zł 

0,30 zł 

6,08 zł 

Wielkość przekroczenia 41
powyżej 

20 %- do 
50% li 

poniżej 6,0 
do 5,5 i 

powyżej 10,0 
do 10,5 2> 

0,53 zł 

1,07 zł 

2,13 zł 

powyżej 50% -
do 100% I) 

poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 
10,S do 11,5 21 

1,14 zł 

2,28 zł 

4,56 zł 

powyżej 100% 
- do 200% 11 

poniżej 4,5 i 
powyżej 11,5 21

1,52 zł 

3,04zł 

6,08 zł 

Wstrzymanie odbioru ścieków li 

4) - w przypadku przekroczeń powyżej 200%, dla każdego ze wskaźników z grup I-Ili określonych umową (oprócz pH), stawkę wynikającą 
z tabeli zwiększa się o iloczyn stawki przeciętnej i procentowej wartości przedziału przekroczenia powyżej 200%. 

5.5. Wysokość stawki opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowo 

kanalizacyjnych: 

Wyszczególnienie Cena Jednostka miary 

1 2 3 

Wszystkie taryfowe grupy odbiorców usług 93,00 zł za przyłączenie 

Do powyżej wymienionych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów usług 

(VAT) zgodnie z obowiązującą stawką. 
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6. Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Określone w niniejszych 
„
Taryfach„ ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w „Regulaminie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków", o którym mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

7. Sposób rozliczeń w oparciu o taryfowe ceny i stawki opłat

7.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 

prowadzone na podstawie określonych w niniejszych taryfach cen i stawek opłat 

oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

7.2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków odbiorców usług ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz 

odpowiadających im ilości świadczonych usług. 

7.3. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

będą pobierane za okresy rozliczeniowe wynoszące odpowiednio: miesiąc, dwa lub 

trzy miesiące. 

7.4. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego 

oraz wodomierza dodatkowego tam gdzie jest on zainstalowany. 

7.5. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

7.6. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach 

wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych 

tam wodomierzy, z uwzględnieniem dodatkowych zapisów zawartych w w/w 

umowie. 

7.7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie: 

a. średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem

niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie

średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
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średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym liczby miesięcy 

niesprawności działania wodomierza 

b. średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej

niż 3 miesiące.

7.8. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych. 

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako 

równą ilości pobranej wody ze wszystkich źródeł jej poboru. 

7.9. 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 na warunkach uzgodnionych z MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. 

7.10. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki 

w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej 

wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

Za opóźnienia w zapłacie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej. 

7.11. Opłatą za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania 

fontann oraz na cele przeciwpożarowe, MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie obciąża Gminę 

Miasto Lublin na podstawie cen i stawek określonych w „Taryfach". 

8. Wprowadzenie taryf w życie

8.1. Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez okres 1 roku, tj. od 1 marca 2017 

roku do 28 lutego 2018 roku. 

8.2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty 

w terminie: 

a) do 7 dni od dnia podjęcia uchwały rady gminy

b) co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie, w przypadku braku uchwały

rady gminy.
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