
UCHWAŁA Nr XXVI/261/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz..U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, 
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 
117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567 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. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Dz. U. Nr 47 poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje : 

§ 1. 

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Legnicy, opracowaną przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Ryszard Kępa
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Załącznik do  
Uchwały Nr XXVI/261/12 
Rady Miejskiej Legnicy 
z dnia 26 listopada 2012 r . 

 
 
 
 
 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy 
ul. Nowodworska 1    59–220 Legnica 

 
 
 
 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
 
 

na terenie Gminy Legnica 
na okres od dnia 1 stycznia 2013 r.  do dnia 31 grudnia 2013 r.  

   
 
 
 
 
        

  
 
 

 
Legnica, październik  2012 
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T   A   R   Y   F   A          na   terenie    Gminy    Legnica        

I

1 2 3 4

cena  ogółem (woda + ścieki) 8,44 9,11

woda 3,91 4,22

ścieki 4,53 4,89

PRZEMYSŁ cena  ogółem (woda + ścieki) 9,39 10,14

woda 3,91 4,22

ścieki 5,48 5,92

cena  ogółem (woda + ścieki) 8,44 9,11

woda 3,91 4,22

ścieki 4,53 4,89

3,91 4,22

II

Wyszczególnienie

1 2 3 4

1
Stawka opłaty abonamentowej za 
gotowość, odczyt i rozliczenie 
dotycząca wodomierza głównego 8,37  / odbiorcę /1 miesiąc 9,04  / odbiorcę /1 miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za 
gotowość, odczyt i rozliczenie 
dotycząca wodomierza głównego w 
budynkach wielolokalowych 8,37  / odbiorcę / 1 miesiąc 9,04  / odbiorcę / 1 miesiąc

2
Stawka opłaty abonamentowej za 
gotowość, odczyt i rozliczenie 
dotycząca wodomierza głównego 16,74  / odbiorcę / 2 miesiące 18,08  / odbiorcę / 2 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej za 
gotowość, odczyt i rozliczenie 
dotycząca wodomierza głównego w 
budynkach wielolokalowych 16,74  / odbiorcę / 2 miesiące 18,08  / odbiorcę / 2 miesiące

na  okres   od     01.01.2013r.  do  31.12.2013r.

ceny   

Taryfowa  
grupa  

odbiorców
WYSZCZEGÓLNIENIE  cena netto                                                                 

za  1 m3    w zł
 cena brutto  (VAT-8%)                                                                   

za  1 m3    w zł

GOSPODARSTWA   
DOMOWE

POZOSTALI

Gmina  za  wod ę     pobran ą z publicznych studni       
i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych 
fontann i na cele przeciwpo żarowe                                 
oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych 
terenów zielonych

 Stawki   opłaty   abonamentowej    dla  wodomierzy   głównych

Lp
Opłata/ Stawka  netto                

w  zł

Opłata/ Stawka  brutto               
(VAT-8%)                             

w  zł

1 miesięczny okres rozliczeniowy

2 miesięczny okres rozliczeniowy
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III

Wyszczególnienie

1 2 3 4

1

Stawka opłaty abonamentowej za 
odczyt i rozliczenie dotycząca 
wodomierza - podlicznika 
zamontowanego w budynkach 
wielolokalowych, punktach 
czerpalnych, w lokalach użytkowych i 
pozostałych podliczników 4,13  / odbiorcę / 1 miesiąc 4,46  / odbiorcę / 1 miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie dotycząca wodomierza - 
podlicznika służącego do określania 
ilości bezpowrotnie zużytej wody do 
celów technologicznych 2,32  / odbiorcę / 1 miesiąc 2,51 / odbiorcę / 1 miesiąc

Stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie dotycząca wodomierza - 
podlicznika służącego do określania 
ilości bezpowrotnie zużytej wody do 
podlewania ogródków w okresie  od  
15  kwietnia  do  15  września 2,32  / odbiorcę / 1 miesiąc 2,51  / odbiorcę / 1 miesiąc

2

Stawka opłaty abonamentowej za 
odczyt i rozliczenie dotycząca 
wodomierza - podlicznika 
zamontowanego w budynkach 
wielolokalowych, punktach 
czerpalnych, w lokalach użytkowych i 
pozostałych podliczników 8,26  / odbiorcę / 2 miesiące 8,92  / odbiorcę / 2 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie dotycząca wodomierza - 
podlicznika służącego do określania 
ilości bezpowrotnie zużytej wody do 
celów technologicznych 4,64  / odbiorcę / 2 miesiące 5,01  / odbiorcę / 2 miesiące

Stawka opłaty abonamentowej za 
rozliczenie dotycząca wodomierza - 
podlicznika służącego do określania 
ilości bezpowrotnie zużytej wody do 
podlewania ogródków w okresie  od  
15  kwietnia  do  15  września 4,64  / odbiorcę / 2 miesiące 5,01  / odbiorcę / 2 miesiące

 Stawki  opłaty   abonamentowej    dla  wodomierzy   -   podliczników

Lp
Opłata/ Stawka  netto                

w  zł

Opłata/ Stawka  brutto               
(VAT-8%)                             

w  zł

1 miesięczny okres rozliczeniowy 

2 miesięczny okres rozliczeniowy
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1 2 3 4
1 Przekroczenie temperatury o mniej niż 5° C

0,12  zł/m3 0,13  zł/m3

2 Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej
0,24  zł/m3 0,26  zł/m3

3 Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH
0,24 zł/m3 0,26 zł/m3

4 Przekroczenie wartości odczynu  od 0,5 pH do 1.5 pH
0,60  zł/m3 0,65  zł/m3

5 Przekroczenie wartości odczynu  od 1,5 pH do 2,5 pH
1,21  zł/m3 1,31  zł/m3

6 Przekroczenie wartości odczynu  od  2,5 pH i powyżej
2,34  zł/m3 2,53  zł/m3

7 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich
(ołów, miedź, rtęć, nikiel, kadm, cynk, chrom og.) 211,06  zł/kg 227,94  zł/kg

8 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BzT5
4,82  zł/kg O2 5,21  zł/kg O2

9 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia ChZT cr 2,90  zł/ kg O2 3,13  zł/ kg O2

10 Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej
0,89  zł/kg 0,96  zł/kg

11 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje
ekstrahujące się eterem naftowym 8,44  zł/ kg 9,12  zł/ kg

12 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego
4,82  zł/ kg 5,21  zł/ kg

13 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego
4,82  zł/ kg 5,21  zł/ kg

14 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków 0,89 zł/ kg 0,96 zł/ kg
15 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów

0,89 zł/ kg 0,96 zł/ kg
16 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji

powierzchniowo czynnych – anionowych 8,44  zł/ kg 9,12  zł/ kg
17 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych

parametrów 4,82  zł/ kg 5,21  zł/ kg

1

2

3

4

5

Zasady  naliczania   opłat  za  przekroczenie   warunków   wprowadzania   ścieków   przemysłowych   do   
urzadzeń   kanalizacyjnych  

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (Dz.U.Nr 136 poz. 964),wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków LPWiK 
S.A. ładunkiem tych zanieczyszczeń.

Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych w zakresie  temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków 
przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli w części IV).

IV Stawki   opłat   za   przekroczenie   warunków   wprowadzania   ścieków   
przemysłowych   do   urzadzeń   kanalizacyjnych

Lp

Rodzaj przekroczeń

Stawka opłaty  netto                           
w zł 

Stawka opłaty  
brutto (VAT-8%)                         

w zł 

Opłatę  za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych  za pozostałe  wskaźniki (poz.7-17 z Tabeli w części IV) oblicza się za jednostkę 
ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.

Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych  oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków                                
dla temperatury , pH i metali ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry 
obliczone według tego wskaźnika , za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.

Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych  ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania 
potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
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