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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprsrwie zortwierdzeaior torryf dla zbiorowego zstopattnenia w wode i zbiorowego 
odprowsldzsraia iciek6w nor okres od daior 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 24 ust. 5 w Zwi@ z art. 20 ustawy 
z dnia 7 czewca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odpwadzaniu 
Sciekbw @z. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 201 6 r. poz. 12501. Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. zatwierdza s i ~  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego 
odprowadzania Sciekbw na okres od dnia 1 stycnia do dnia 3 1 grudnia 20 1 7 r., opracowane 
przez Z W  Wodociqg6w i Kanalizacji Sp6lkq z ograniczonq odpwiedzialno9ci~ 
2. Taryfy, o ktbrych mowa w ust. 1, stanowiq zdqcnik do uchwaly. 

5 2. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia 

Pmewodnic~qcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomrsz KACPRZAK 



u+ 
do uchwdy Nr 
Rady Miejskiej w lodzi 
z dnia 

Taryfy dla zbiorowego zstopatrzenia w wode i zbiomwego odprowadzania gciekbw na 
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnh 2017 r,, opracowane pnez Zolklad 

Wodociqgbw i Kanalizacji Sp61kq z ograniczonq odpowiedzialno6ci+. 

1, Informacje oghlne. 

Taryfy zostdy przygotowane zgodnie z przepisarni ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatmniu w wodq i zbiorowym odpmwadzaniu Sciekbw (Dz. U. z 201 5 r. 
poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250), zwourej dalej wtawq, rozpoqdzenia M i n i m  
Budownictwa zdnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie olcre$Imia myf, wmru wniosku 
o zatwierdzenie tatyforerz wmmk6w rozlicd za zbiomwe z q a t m d e  w wodq i zbiomwe 
odpmwadzanie kiekbw @z U, z 2006 r. Nr 127 poz 886 oraz z 20 16 r, poz 130 l), zwanego 
daiej r o t p o ~ e m  oraz do- opmwwanymi pmz Miasto M na podstawie 
umowy o wspdpracy w Axesie udania taryf dla zbiorowego mopatmmia w wodq 
i zbiorowego odprowadzania Sciekbw, zwanymi dalej do&niarni Miasta, Wszelkie nazwy 
odnosqce siq do stmktur tqfowych, rodzajbw taryf, metadologii oraz owlenia 
nieztqdnych przychodbw zostaly ukyte w t e k i e  niniejszych taryf w naczeniu nadanym im 
ustawq lub rozporqdzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki oplat dotycq wszystkich odbiorcbw whg wodociqgowo- 
kanalizacyjnych iwiadczonych przez Zaklad Wodociqgbw i Kandizacji Sp6lkq z 0.0. na 
terenie Miasta Lodzi, kt6rzy przylqczeni sq do sieci. 

Zaklad Wodociqgbw i Kanaliacji S p h h  z 0.0. (ZWiK) p r o d  &aidno& w dresie 
zbiorowego 790- w wodq i zbiorowego odpwadmGa kiek&w. 
ZWiK pmwadzi dzirtEalno& na podstawie: 
I) zezwoleaia na p m w d z d e  zbiomwego implmmia w wodq i zbiorowego 

dprowdmnia hiekbw. O h a w n  objetym zemoleniem jest Miasto Udi (kcyzja 
hzydenta Miash Lodzi - ztzwolenie aa czas nieokredony poqwszy od dnia 
2 1 pdziecnika 2002 r. - Kom. IV.70342-18/12/02); 

2) regulwminu d o d a  i odpwadzenia hiekow na terenie Miasta todzi. 
Zakres dzirdalnoki ZWiK wpisancj do Rejestru Pnedsiqbiodw pod numerem 
KRS 0000045 1 46 objmuj t zgodnie z atrtrm AOiycielsEritn w szczeg6lno6ci: 
1) ujmowanie, pncsyl, pmdukcj~, &up i dystsybucjq wody - pny wykonystaniu 

dzierkawionego, poddzitrZawianego i wlasnego majqtku - d h  ludnohi, pnemydu 
i innych odbiorc6w z obszar6w Miasta objetych miejskq sieciq wodociqgowq, w tym dla 
odbiordw hurtowych, z ktbrymi Miasto zawarlo bqdi zawrze porozumimia 
miqdzy gminne; 

2) doprowadzanie i oczyszczanie iciekbw - przy wykorzystaniu dzimkawionego, 
pddziec&wianego i wlasncgo majqtlcu - z obszardw Miasta objqtych miejs2rr) sieciq 
kanalizacyjnq oraz z gmin, z Wrymi Miasto =warlo b@ zawm pomzumienia 
mi@hygmhme i dosmmnie kielrbw do Grupowej Oczyszczalni $ciekdw L W e j  
Aglomeracji Miqslde (00s LAM); 



3) zawiemie umowy na oczyszczanie Sciekbw z eksploatatorem GOS LAM. ZWiK nie 
posiada bowiern wlasnej oczyszczalni kiekbw i korzysta w tym &sie z u M  
zewnqtrznych. Oczyszczanie Sciekdw dostarczanych z terenu objqtego dzialalno6ciq 
ZWiK prowadzi obecnie Grupowa Oczyszczalnia Sciekdw w Eodzi S@ka z 0.0.; 

4) pobieranie od ushgobiorc6w nalehoki za d u g i  dostaw wody oraz odprowadzania 
Sciekbw, w tym za oczyszcmie Aciekbw; 

5) opiniowanie plan6w rozbudowy Miasta w zakresie urqdz& wodocirtgowych 
i kanalizacyjnych; 

6) okreilanie wyrnagah technicznych zasilania w wodq i odprowadzania kiekbw oraz 
uzgadnianie dokumentacji projektowych; 

7) okreglanie wyrnagah technicznych dotycqcych jakoki odprowadzanych gciektrw do 
miej skich urzqkefi kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem; 

8) prowadzenie monitoringu podlqczefi do sieci kanalizacyjnej ; 
9) zapewnienie ficjonowania wqikefi zaopatrzenia w wodq w warunkach specj alnych; 
10) zapewnienie ochrony ujqC i stacji uzdatniania wody; 
1 1) obshga punktu zlewnego na kanalizacji; 
12) dowbz wody beczkowozami; 
1 3) zaopatrywanie ludno4ci w wodq ze zdrojbw wodociqgowych; 
1 4) badania laboratoryjne wody i kiekbw; 
1 5) instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomieny. 

W e s i e  dzialdnoki podstawowej ZWiK, nie objqtej ustawq, jest takh hwtowa sprzedai 
wody, hurtowy odbi6r Sciek6w oraz odbidr nieczysto4ci na stacji zlewnej. 

3. Rodzaj i struktura taryfy. 

Za dostarczonq wodq stosuje siq tmyfq niejednoli~ (zawierajqcq r 6 h e  ceny d a  
poszczegblnych grup dbiorcbw i stawki opiaty abonamentowej) - dwucdonowq sktadajqq 
siq z: 
1) ceny za m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu 

wskazafi wodomierza lub na podstawie przepisbw dotyc cych przeciqtnych norm "3 z&ycia wody . Cena za dostarczonq wodq wyrakona jest w d m  ; 
2) stawki oplaty abonamentowej na odbiorcq: 

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza glbwnego Iub o wskazania 
wodomierza mierqcego iloS6 wody bezpowrotnie m e j ,  

b) w rozliczeniach z osobq korzystajqcq z lokalu w budynku wielolokalowym, 
c) w rodiczeniach na pas@*- przepisbw dotycqcych przeciqtnych norm zuiycia 

wody . 
Stawki optaty abonmentowej w y r a n e  sq w zl na odbiorq h g i  za okres rozliczeniowy. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania Sciekbw dla wszystkich grup odbiorcbw ushg stosuje 
siq taryfq niejednolitq j@q~&~gwq, posiadajqq zr6knicowane ceny dla wyodqbnionych 
grup odbiorc6w. " 
Cena za 1 m3 odprowadzonych Sciek6w stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami za ilo86 
odprowadzonych Sciek6w ustalanych na podstawie w s k d  wqdzenia pomiarowego lub 
zuqcia wody okreglonego zgodnie ze wkaniami  wodomiem, lub na podstawie przepidw 
dotycz ych przeciqtnych norm m y c i a  wody. Ceny za odprowadzane Qieki wyraione sq 'f" w zVm . 
Zgodnie z rozporzqdzeniem taryfy zostaly opracowane w spos6b zapewniaj qcy: 
1) uzyskanie z wplat odbiordw uslug przychoddw na poziomie zapewniajqcym 

sarnofinamowanie dzkdalno6ci przedsiqbiorstwa; 



2) motywowanie odbiorcbw ustug do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania 
odprowadzanych hie ko w; 

3) eliminowanie subsydiowania skroinego; 
4) latwoSC ustalania i sprawdzania nalehohi  za Swiadczenie uslug. 

4. Twryfowe grupy odbiorcdw uslug. 

Zgodnie z rozporqdzeniem ZWiK dokonat alokacji kosztbw na taryfowe grupy odbiorcbw 
uslug, uwzglqdniajqc lokalne uwarunkowania, w szczegolnoki: 
1) wielkogc ubinicowania kosztow Swiadczenia ustug w poszczeg6lnych taryfowych 

grupach odbiorc6w ustug, m i e m 4  kosztami jednostkowymi; 
2) dostqpnoit: danych odnosqcych siq do poszczeg6lnych rodzajbw kosztbw; 
3) stnrkturq i rodzaj planowanych taryf; 
4) stabilnoSC stosowanych metod alokacj i kosztbw; 
5) wyposaenie w wodomierze i urqdzenia pomiarowe; 
6) moiliwoSd wyodrqbnienia kosztbw dla ich wia4ciwej alokacji. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq wyodrqbniono: 

grupq I - gospodarstwa domowe, jednostki oiwiaty, ochrony zdrowia i opieki spoiecznej, 
instytucje kultury, oirodki sportowe, rolnikow indywidualnych, rodzinne ogrody 
dziatkowe i Zarzqd Zieleni Miejskiej oraz Miasto L6di za wodq pobranq 
z publicznych studni i zdrojbw, zuzytq do zasilania publicznych fontann, na 
cele przeciwpozarowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych teren6w 
zielonych, 

grupq II - pozostali odbiorcy, 

OdnoSnie ceny za 1 rn3 dostarczanej wody, podstawq do wyodrqbnienia tych gmp jest 
zroknicowanie o p l t  za korzystanie ze Srodowiska zgodnie z ustawq dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,831,903, 1250 i 1427) i przepisami 
wykonawczyrni w tym zakresie r6znicujqcymi oplaty za pob6r wody dla zaopatrzenia 
ludnoici, na cele socjalno - bytowe i dla pozostatych odbiorcbw uslug oraz zroznicowanie 
j ednastkowyc h stawek czynszu dzieriawnego, zgodnie z zdozeniami Miasta. 

W zakresie odprowadzania Ociek6w wyodrqbniono nastepujqce grupy dostawcdw : 

grupq I - gospodarstwa domowe, jednostki oSwiaty, ochrony zdrowia i opieki spoiecznej, 
instytucje kultury, ogrodki sportowe, rodzinne ogrody dziatkowe, rolnikbw 
indywidualnych, Z a r N  Zieleni Miej skiej, 

grupe 11- powstali dostawcy. 

Podstawq wyodrqbnienia grup hryfowych na terenie Miasta Lodzi jest zrbknicowanie 
jednostkowych stawek czynszu dzierAawnego, zgodnie z za#okeniami Miasta oraz stawek 
oczyszczania Sciekow dla poszczeg6lnych grup dostawcow, skalkulowanych przez Grupowq 
Oczyszczalni~ Sciekbw w Lodzi Sp6lkq z 0.0. 

5. Rodzaje i wysokoit cen i stawek oplat. 

Przy rozliczeniach za dostarczonq wodq dla wszystkich odbiorcbw ushg obawiqzuje taryfa 
wielocz~onowa skladajqca siq z: 
1) ceny wyrakonej w rlotych za m3 dostarczonej wody oraz; 
2) stawki oplaty abonamentowej , niezaleinej od iloici dostarczonej wody . 



5.1. Cena im m3 wody. 

5.2. Oplats abonamentowa na odbiorcq w rodiczeniach w oparciu o wakazanh 
wodomiena gl6wnego - 9,44 zYodbiorcq/m-c (netto) [ 10,20 dodbiorcq/m-c brutto]. 

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza glbwnego pokrywajq w stdej oplacie 
abonamentowej koszty utrzymania w gotowoSqi+m@zi wodociqgowych oraz odczytbw 

' 4  wodomierza i rozliczenia naleaoici. .-$ j .  A 

Rozliczane zgodnie z przepisami na grupy odbiorcbw koszty gotowoici do Swiadczenia 
uslug zawarte w oplacie abonamentowej stanowiq ok. 3% koszt6w eksploatacji i utrzyrnania 
urzqdzen wodociqgowych, mieszcq sig w przedziale wyznaczonym w przepisach (nie 
wigcej nib 35% caloki kosztbw). Pnyjqcie do stawki oplaty abonamentowej kosztbw 
utrzymania w gotowoSci urqdzen wodociqgowych pomniejszylo odpowiednio o tq cqS6 
koszty eksploatacji i utrzymania tych urqdzd w e  podstawq kalkulacji cen za im3 
wody. 
mats abonamentowa naliczana jest niezaleinie od tego czy odbiorca ustug pobieral wodq. 

Jednostka 

zum3 

zI/m3 

Lp. 

1 

2 

5.3. Oplata abonamentowa na odbiorcq w rozliczeniach w oprrrciu o wskazanist 
wodomiena mienqcego ilof d bezgowrotnie zukytej wody - 230 zt Iodbiorcdokres 
rozliczeniowy (netto) [ 3,02 zl lodbiorcq lokres rozliczeniowy brutto]. 

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierqcego ilou bezpowrotnie 
zuzytej wody pokrywajq w stdej oplacie abonamentowej koszty odczytu wodomierza. 
Nizsza stawka wlw oplaty w pordwnaniu do stawki za odczyt wodomierza w budynku 
wielolokalowym wynika z mniejszej czasochlonnoici. 

5.4. Oplata abonamentowa na odbiorq w rozliczeniach z osobq komystajqcq z lokalu 
w budynku wielolokalowym - 7,30zY odbiorcql okres rozIiczeniowy [7,88 
zf/odbiorcqlokres rozliczeniowy brutto]. 

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, z zaqdcami kt6rych ZWiK zawari umowg 
o o@bne rozliczanie uslug pokrywajq w d e j  oplacie abonamentowej koszty odczytu 
wodomiem i rozliczenia naleinodci. 
Oplata stosowana jest w przypadku, gdy na wniosek wlaiciciela lub zarzqdcy budynku 
wielolokalowego lub budynkbw wielolokalowych ZWiK zawarl urnowq 
o zaopatmnie w wodq i odpmwadzanie Sciekbw takie z osobq korzystajqq z lokalu 
w s k p  we wniosku. 

cena brutto 

4,18 

439 

Taryfowa grupa odbiorcbw cena netto 

5.5. Oplata abonamentowa na odbiorcp rozliczanego na podstawie pnepisdw 
dotyczqcych przeciqtnych norm zuilycia wody - 4,14 ~Vodbiorcqlrn-c (netto) 
[4,47 zVodbiorcq/m-c brutto]. 

GrupaI 

GrupaII 

3,87 

4,25 



Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 
pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty utrzymania w gotowości urządzeń 

wodociągowych i rozliczenia należności. 
Opłata abonamentowa naliczana jest niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę. 
Powyższa opłata dotyczy także rozliczeń z Miastem Łódź za wodę pobraną z publicznych 
studni i zdrojów ulicznych oraz za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie 
publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 

5.6. Cena za m3 ścieków. 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców cena netto cena brutto Jedn. 

1 Grupa I 

la doprowadzanie ścieków do GOŚ-Łódź 2,30 2,48 zł/m3 

lb oczyszczanie ścieków przez GOŚ-Łódź. 1,75 1,89 zł/m3 

Ogółem 4,05 4,37 zł/m3 

2 Grupa II 

2a doprowadzanie ścieków do GOŚ-Łódź 2,36 2,55 zł/m3 

2b oczyszczanie ścieków przez GOŚ-Łódź 4,13 4,46 zł/m3 

Ogółem 6,49 7,01 zł/m3 

5.7. Stawka oraz zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od 
wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń 
i sposobu stosowania osadów ściekowych. 

Opłaty dodatkowe za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń w odniesieniu 
do wskaźników mogą zostać naliczone w przypadku stwierdzenia przekroczenia 
dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków 
przemysłowych i bytowych) do urządzeń kanalizacyjnych. 

Jednostkowa 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka 
stawka 

opłaty dodatkowej 
ci 

1 2 3 4 
GRUPA A zł I mJ 

1. Temperatura oc C y i= 0,13 ·SR 
CT2 = 0,27·SR 

CpHI = 0,27·SR 

2. Odczyn pH 
CpH2 = 0,68·SR 
CpH3 = 1,36 · SR 
CpH4 = 2,64 ·SR 



GRUPAB zł I kg 

3. Azot amonowy 
mg N-
NH4/dm3 5,0·SR 

4. Fosfor ogólny mg P/dm3 5,0 ·SR 

5. 
Pięciodobowe biochemiczne 

mg 02/dm3 0,30·SR 
zapotrzebowanie tlenu (BZT s) 

6. 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

mg 02/dm3 0,30 ·SR 
metodą dwuchromianową (ChZT) 

7. Zawiesiny ogólne mg/dm3 l,O·SR 
8. Chlorki mg Cl/dmj l ,O·SR 
9. Siarczany mg S04/dm3 l,O·SR 

GRUPA C zł I kg 
10. Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/dm3 lOO·SR 
11. Węglowodory ropopochodne mg/dm3 lOO ·SR 

12. 
Substancje ekstrahujące się eterem 

mg/dm3 lOO ·SR 
naftowym 

13. 
Surfaktanty anionowe (substancje 

mg/dm3 lOO·SR 
powierzchniowo czynne anionowe) 

14. 
Surfaktanty niejonowe (substancje 

mg/dm3 lOO·SR 
powierzchniowo czynne niejonowe) 

15. Cyjanki związane mg CN/dmj 140·SR 
16. Wanad mg V/dm3 140·SR 
17. Cynk mg Zn/dmj 140·SR 
18. Chrom ogólny mg Cr/dm3 140·SR 
19. Siarczki mg S/dmj 140·SR 
20. Cyjanki wolne mg CN/dmj 140·SR 
21. Chlor całkowity mg C}z/dmj 180 ·SR 
22. Srebro mg Ag/dm3 180·SR 
23. Ołów mg Pb/dmj 180·SR 
24. Nikiel mgNi/dm3 180 ·SR 
25. Miedź mg Cu/dmj 180 ·SR 
26. Arsen mg As/dm3 180 ·SR 
27. Kadm mg Cd/dmj 240·SR 
28. Rtęć mg Hg/dm3 240·SR 

SR - stawka za oczyszczanie lm3 ścieków przemysłowych, obowiązująca w danym roku, 
zgodnie z obowiązującą w Łodzi na dany rok taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (grupa II - pozostali dostawcy). 

Sposób naliczania opłat dodatkowych za przekroczenia warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 

Dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 

wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określone są w załączniku Nr 1 do 
obowiązującego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Łodzi , przyjętego uchwałą Nr XIX/239/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2003 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 300, poz. 2593) oraz w umowach o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków zawartych pomiędzy ZWiK, a dostawcą ścieków przemysłowych 



(mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) wprowadzanych do urządzeń 

kanalizacyjnych. 
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do miejskich urządzeń 
kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w studzience 
kontrolno-pomiarowej wskazanej w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
w czasie kontroli prowadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy, rozporządzenia 
oraz umowę lub akty prawne zmieniające aktualnie obowiązujące przepisy. 

I. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków - grupa A. 

gdzie: 
01_T - opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnej temperatury [zł] , 

TA - temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli [0 C] , 
To - dopuszczalna temperatura ścieków [0 C], 
Q - ilość ścieków odprowadzanych w okresie obliczeniowym ustalona na podstawie zużycia 
wody [m3

] , 

CTj - jednostkowa stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej wartości 
temperatury - za każdy 1°C przekroczenia [zł/m ·0 C], 
• jeśli: TA - T 0 :'S 5 °C, zgodnie z tab. Nr 1 przyjmuje się jednostkową wartość stawki Cr 1, 
• jeśli : TA - T 0 > 5 °C, zgodnie z tab. Nr 1 przyjmuje się jednostkową wartość stawki Cri. 

(1.2) 

gdzie: 
01_pH - opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnej wartości odczynu [zł] , 
Q - ilość ścieków odprowadzanych w okresie obliczeniowym ustalona na podstawie zużycia 
wody [m3

] , 

CpHj - jednostkowa stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej wartości pH 
[zł/m3 ] , 
• jeśli pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 

jednostki pH, zgodnie z tab. Nr 1 przyjmuje się jednostkową wartość stawki CpHt , 

• jeśli pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 
jednostki pH, zgodnie z tab. Nr 1 przyjmuje się jednostkową wartość stawki CpH2, 

• jeśli pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 
jednostki pH, zgodnie z tab. Nr 1 przyjmuje się jednostkową wartość stawki CpHJ, 

• jeśli pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 
jednostki pH, zgodnie z tab. Nr 1 przyjmuje się jednostkową wartość stawki CpH4· 

W przypadku równoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości odczynu 
i temperatury, wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków 
obliczana będzie jako suma opłat dla obu tych parametrów. 

gdzie: 
0 1 - opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków [zł] , 

0 1_T - opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnej temperatury [zł], 



01_pH - opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnej wartości odczynu [zł]. 

II. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków - grupa B. 

(2.1) 

gdzie: 
On - opłata dodatkowa za przekroczenie dopuszczalnego składu ścieków (wskaźniki z grupy 
B [zł], 
SA - stężenie wskaźnika określone na podstawie analizy [mg/dm3

], 

So - dopuszczalne stężenie wskaźnika [mg/dm3
], 

Q - ilość ścieków odprowadzanych w okresie obliczeniowym ustalona na podstawie zużycia 
wody [m3

] , 

Cj - jednostkowa stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia 
wskaźnika, zgodnie z tab. Nr 1 [zł/kg] . 

W przypadku równoczesnego przekroczenia wartości dopuszczalnych dwóch lub więcej 

wskaźników z grupy B, wysokość opłaty dodatkowej ustala się przyjmując ten ze 
wskaźników zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę . 

III. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków - grupa C. 

Opłaty dodatkowe za przekroczenie dopuszczalnego składu ścieków w zakresie wskaźników 
z grupy C oblicza się zgodnie z wzorem 2.1. 

W przypadku równoczesnego przekroczenia wartości dopuszczalnych dwóch lub więcej 

wskaźników z grupy C, wysokość opłaty dodatkowej ustala się łącznie za wszystkie 
przekroczone wskaźniki . 

IV. Sumaryczna opłata dodatkowa. 

W przypadku równoczesnego przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników z więcej 
niż jednej grupy, opłatę dodatkową stanowić będzie suma opłat za przekroczenia 
w poszczególnych grupach. 

( 4.1) 

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Miasta Łodzi 
ściekach naliczane będą za ilość ścieków odprowadzonych przez pełną dobę na podstawie 
średniodobowego zużycia wody z ostatniego okresu rozliczeniowego, poprzedzającego pobór 
i badanie próbek ścieków, wyliczonego przez system komputerowy Dostawcy usług zgodnie 
z odczytem wodomierza głównego lub średniodobowych wskazań urządzeń pomiarowych 
ścieków zainstalowanych przez Odbiorcę usług. 

O stwierdzeniu przekroczenia i naliczeniu opłat Dostawca usług poinformuje Odbiorcę usług 
w terminie do 30 dni od daty poboru próbek ścieków do badań laboratoryjnych. 



5.8. Opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci. 

Opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci wynosi: 
1) wodociągowej 193,16 zł netto (208,6 zł brutto); 
2) kanalizacyjnej 173,09 zł netto (186,9 zł brutto). 
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zawierają koszty 
przeprowadzenia prób technicznych. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót 
przyłączeniowych i materiałów. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy 
i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia oraz Regulaminem dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi. 

1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się 
jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych 
usług . 

2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się 

zgodnie z ich wskazaniami. 
3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do 

budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. 
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na 

podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 
6. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do 

pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na 
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą 
ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie 
zużytej. 

7. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z jej wysokości 
regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał 
ścieki w okresie rozliczeniowym. 

8. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę 

odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku 
odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności 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. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. 

Celem działania ZWiK jest świadczenie usług zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków. ZWiK 
realizuje swoje cele w oparciu o majątek dzierżawiony i poddzierżawiany oraz zezwolenia na 



prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

wydanego na czas nieokreślony Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi. 

Oczyszczanie ścieków realizowane jest przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi 
Sółkę. z o.o. 

ZWiK eksploatuje ok. 2,2 tys. km sieci wodociągowej oraz 2,0 tys. km sieci kanalizacyjnej. 

Długość sieci wodociągowej wg stanu na 30.06.2016 r. 
(łącznie z podłączeniami) 

Długość sieci kanalizacyjnej wg stanu na 30.06.2016 r. 
(łącznie z podłączeniami oraz siecią deszczową) 

2.171,0 km 

2.042,5 km 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków ZWiK obsługuje 
ponad 41 tys. odbiorców. Łączna ilość punktów rozliczeniowych za pobraną wodę na 
podstawie wskazań wodomierza głównego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 41.855 sztuk. 

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi odbiorców usług przedstawionych poniżej, tj.: 

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w sposób 
ciągły i niezawodny. 

2. Zapewnienie zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę, w ciągu 4 godzin od wystąpienia 
awarii urządzeń wodociągowych i przyłączy. 

3. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - całą dobę. 

4. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
(będących w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego) - całą dobę. 

5. Informacje o przerwach w dostawie wody lub w ograniczeniach odbioru ścieków, 

w przypadku gdy planowane wyłączenie będzie trwało: 
- do 12 godzin - co najmniej na 1 dzień przed planowanym wyłączeniem wody, 
- powyżej 12 godzin - co najmniej na 2 dni przed planowanym wyłączeniem wody. 

6. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo

kanalizacyjnemu reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonywania usługi 

oraz dotyczących wysokości naliczonych należności za dostawę wody i odprowadzone 
ścieki. 

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo

kanalizacyjne winny być zgłaszane w terminie 14 dni roboczych od dnia powstania stanu 
faktycznego, którego dotyczy reklamacja. 

8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie 
dłużej jednak, niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia. 

9. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej: 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek inwestora wydaje wymagania 
techniczne podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub 
kanalizacyjnych, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, opracowuje 
dokumentację projektową na koszt inwestora, buduje przyłącza wodociągowe i/lub 
kanalizacyjne na koszt inwestora, zawiera umowę o zaopatrzeniu w wodę i/lub 
odprowadzaniu ścieków. 



Uzasadnienie 

1. Podstawa ustalania taryf: 
a) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. , poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250), 
b) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, 
poz. 886 oraz z 2016 r. poz. 1301). 

2. Założenia przyjęte do opracowania taryfy za wodę i ścieki na 2017 r. przekazane 
przez Miasto na podstawie umowy o współpracy w zakresie ustalania taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

A. Prognoza sprzedaży wody i ścieków dla odbi orców objętych taryfą 

2016 r 2017 % (2/1) 
2 3 

Sprzedaż w tys. m 
-woda 34 530 34 792 100,76 
- ścieki 33 840 34 390 1o1,63 

Poziom sprzedaży został określony na podstawie prognozy sporządzonej przez niezależnych 
ekspertów z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Łódzkiego. 

B. Czynsz dzierżawny i poddzierżawny dla spółek: Zakład Wodociągów 1 Kanalizacji 
(ZWiK) oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi (GOŚ-Łódź). 

2016 r. 2017 r. % (2/1) 
l 2 3 

Czynsz od majątku dzierżawionego (w zł) 
1. ZWiK 64 322 273 63 687 149 99,01 
2. GOŚ-Łódź 32 301 139 32 992 635 102,14 
3. Razem ZWiK + GOŚ-Łódź 96 623 412 96 679 784 100,06 

Poziom czynszu dzierżawnego wynika z uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/244/07 z dnia 
11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniego programu 
gospodarczego pod nazwą „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", zmienionej 
uchwałą Nr XLil/822/12 z dnia 20 czerwca 2012 r 

3. Ceny za lm3 wody i ścieków kształtują się następująco: 

WODA + SCIEKI netto brutto 

Gospodarstwa domowe ... 7,92 8,55 

Pozostali odbiorcy 10,74 11,60 



4. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków Prezydent Miasta Łodzi sprawdził zgodność wniosku z przepisami 
ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług na rok 2017 pod 
względem celowości ich ponoszenia, wydając w dniu Ą ~ listopada 2016 r. zarządzenie 
Nr q&121VIIl16 w sprawie „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" na terenie Miasta Łodzi na okres od dnia 
1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 r., opracowanego przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowi załącznik do 

uzasadnienia. 

DYHFSK TOR 
Wydziału Gospodarki K . 

omunalne1 

· ~ dr i · · f!J. s;ńska 



ZARZĄDZENIE Nr4~11.;vII/16 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia Alf (r~fu~ 2016 r. 

w sprawie „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków" na terenie Miasta Lodzi na okres 

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., opracowanego przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 24 ust. 4 oraz w związku z art. 20 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Po sprawdzeniu „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" na terenie Miasta Łodzi na okres 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r„ opracowanego przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzam: 
1) taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Miasta Łodzi na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. zostały 

opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

2) celowość ponoszenia kosztów, przyjętych do kalkulacji cen i stawek opłat za dostawę 
wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2017 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 


