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I .  I n f o r m a c j e  o g ó l n e .  
 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta  

i Gminy Maków Podhalański na okres 12 miesięcy tj: od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

Podstawa prawna opracowania taryfy: 

− ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U.Nr123 z 2006 r. poz.858 z p. zm.), zwana dalej Ustawą, 

− rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 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, poz. 886 z p. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

świadczonych przez PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni  

i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz 

do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

I I .  R o d z a j  p r o w a d z o n e j  d z i a ł a l n o ś c i .   

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza 

Makowa Podhalańskiego z dnia 16.06.2008 r. 

I I I .  T a r y f o w e  g r u p y  o d b i o r c ó w  u s ł u g .   

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za 

świadczone usługi uwzględniające zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie 

ścieków. 

I V .  R o d z a j e  i  w y s o k o ś ć  c e n  i  s t a w e k  o p ł a t .   

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup 

taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat. 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa wieloczłonowa 

składająca się z: 

1/ ceny – wyrażonej w złotych za 1m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, 

2/ stawki opłaty abonamentowej – niezależnej od ilości dostarczonej wody, odebranych 

ścieków, płaconej bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody, odebranych cieków lub 

też jego całkowitego braku; wylicza się ja za każdy punkt poboru wody, odebranych ścieków. 

3/ stawki opłaty abonamentowej związanej z odczytem i rozliczeniem należności za wodę 

bezpowrotnie zużytą – nie wprowadzoną do kanalizacji. 

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od 

towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami. W roku 2014 w wysokości 8%. 

  

 



1. Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu 

wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody : 
 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena 
netto 

Cena z 
VAT 

Jednostk
a miary 

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
5,24 5,66 zł / m3 

2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
5,24 5,66 zł / m3 

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej 

na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody tj. 5,24 zł. 

2. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość 

odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: 

2a). Na terenie miasta Maków Podhalański 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena 
netto 

Cena z 
VAT 

Jednostka 
miary 

1. 
Gospodarstwa domowe 

podłączone do kanalizacji 
sanitarnej 

Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

13,72 14,81 zł / m3 

2. 

Gospodarstwa domowe podłączone 

do kanalizacji sanitarnej posiadają-

ce przydomowe przepompownie 

ścieków, które czerpią energię do 

pracy z gospodarstwa domowego 

Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

13,37 14,44 zł / m3 

3. 
Pozostali dostawcy podłączeni 

do kanalizacji sanitarnej 

Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

13,72 14,81 zł / m3 

 
 
2b). Na terenie miejscowości Juszczyn 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena 
netto 

Cena z 
VAT 

Jednostka 
miary 

1. Gospodarstwa domowe  
Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

5,41 5,84 zł / m3 

2. Pozostali dostawcy 
Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

5,41 5,84 zł / m3 

 

 

 



3. Stawka opłaty abonamentowej: 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena 

netto 
Cena z 

VAT 
Jednostka 

miary 

Zaopatrzenie w wodę 

1. 

-Gospodarstwa domowe 

 

-Pozostali odbiorcy 

stawka opłaty abonamentowej - 

związana z utrzymaniem w gotowości 

urządzeń wodociągowych o 

gwarantowanym przepływie do 2,5 

m3/h 

7,87 8,50 
zł/ 

odbiorcę/ 

miesiąc 

stawka opłaty abonamentowej - 

związana z utrzymaniem w gotowości 

urządzeń wodociągowych o 

gwarantowanym przepływie od 2,6 do 

10 m3/h 

11,92 12,88 
zł/ 

odbiorcę/ 
miesiąc 

stawka opłaty abonamentowej - 

związana z utrzymaniem w gotowości 

urządzeń wodociągowych o 

gwarantowanym przepływie powyżej 

10 m3/h 

20,15 21,76 
zł/ 

odbiorcę/ 
miesiąc 

Odprowadzanie ścieków – miasto Maków Podhalański 

2. 

- Gospodarstwa domowe 

podłączone do 

kanalizacji sanitarnej 

- Gospodarstwa domowe 

podłączone do 

kanalizacji sanitarnej 

posiadające 

przydomowe 

przepompownie 

ścieków, które czerpią 

energię do pracy z 

gospodarstwa 

domowego 

- Pozostali dostawcy 

podłączeni do kanalizacji 

sanitarnej 

stawka opłaty abonamentowej w 

oparciu o wskazania urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza 

głównego-stawka opłaty 

abonamentowej - związana z 

utrzymaniem w gotowości urządzeń 

kanalizacyjnych 

7,87 8,50 
zł/ 

odbiorcę/ 
miesiąc 

stawka opłaty abonamentowej - 

związana z odczytem i rozliczeniem 

należności za wodę bezpowrotnie 

zużytą – nie wprowadzoną do 

kanalizacji 

1,41 1,53 

zł /wodo-

mie / 

okres 

rozlicze-
niowy 

Odprowadzanie ścieków – miejscowość Juszczyn 

3. 

-Gospodarstwa domowe 

 

-Pozostali dostawcy 

stawka opłaty abonamentowej w 

oparciu o wskazania wskazania 

urządzenia pomiarowego lub 

wodomierza głównego-stawka opłaty 

abonamentowej - związana z 

utrzymaniem w gotowości urządzeń 

kanalizacyjnych 

5,01 5,41 
zł/ 

odbiorcę/ 
miesiąc 

stawka opłaty abonamentowej - 

związana z odczytem i rozliczeniem 

należności za wodę bezpowrotnie 

zużytą – nie wprowadzoną do 

kanalizacji 

1,41 1,53 

zł /wodo-

mie / 

okres 

rozlicze-
niowy 

 

  

                                                                                                                                        



4. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych, będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób 

technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Stawka opłaty 

netto 
Jednostka 

miary 

1. 
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących 

w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza 

wodociągowego) 
73,72 + VAT zł / szt. 

2. 
Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących 

w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza 
kanalizacyjnego) 

73,72 + VAT zł / szt. 

  

                                                                                                                                        



Wysokość cen i stawek opłat po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Maków 
Podhalański dla odbiorców wody i dostawców ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 

XXXII/335/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 
2013 r. cena brutto za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od dnia 

01.01.2014 r. wynosi: 

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu 

wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zużycia wody : 
 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena 

netto 
Cena z 

VAT 
Jednost-

ka miary 

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
3,87 4,18 zł / m3 

2. Pozostali odbiorcy Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
4,78 5,16 zł / m3 

Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej 

na podstawie umowy bądź oświadczenia – zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m3 wody tj. 5,24 zł. 
 

2. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość 

odprowadzonych ścieków, ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub 

zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: 

2a). Na terenie miasta Maków Podhalański 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena 

netto 
Cena z 

VAT 
Jednostka 

miary 

1. 

Gospodarstwa domowe 

podłączone do kanalizacji 

sanitarnej 

Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

7,33 7,92 zł / m3 

2. 

Gospodarstwa domowe podłączone 

do kanalizacji sanitarnej posiadające 

przydomowe przepompownie 

ścieków, które czerpią energię do 
pracy z gospodarstwa domowego 

Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

6,98 7,54 zł / m3 

3. 
Pozostali dostawcy podłączeni 
do kanalizacji sanitarnej 

Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

10,48 11,32 zł / m3 

 

2b). Na terenie miejscowości Juszczyn 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena 

netto 
Cena z 

VAT 
Jednostka 

miary 

1. Gospodarstwa domowe  
Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

2,90 3,13 zł / m3 

2. Pozostali dostawcy 
Cena za 1 m3 

odprowadzonych 

ścieków 

2,90 3,13 zł / m3 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


