
1. Informacja ogólne 

 

Projekty taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 

uzasadnienie wniosku opracowane został zgodnie z przepisami: 

1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” lub „u.z.z.w.”, 

2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) – zwanej 

dalej „Prawem wodnym”, 

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku 

w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (…) – zwanego dalej 

„rozporządzeniem taryfowym”. 

Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy określono odpowiednio do 

zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zapatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób 

zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym 

wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług 

od racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków. 

 

2. Rodzaje prowadzonej działalności 

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.,o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kołobrzeg, 

Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Rymań, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie 

Morskie oraz Gminy Gościno, na podstawie: 

• aktu założycielskiego MWiK Spółki z o.o. z dnia 24.11.1993 r. z późn. zm., 

• zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu Decyzją nr 1/2003 z dnia 9 stycznia 

2003 roku, 

• zezwolenie wydane przez Starostę Kołobrzeskiego decyzją z dnia 25.06.2014 r. znak 

OŚ.6233.00012.2014, 

• zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Kołobrzeg decyzją z dnia 15.07.2005 r. znak                  

GKI-V/7050/2/05, 



• zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Dygowo decyzją z dnia 15.07.2005 r. znak                      

GK-7630/31/05, 

• zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Rymań decyzją z dnia 21.07.2005 r. znak BD 

7033/1/2005, 

• zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Siemyśl decyzją z dnia 01.07.2015 r. znak 

ITR.IV.7021.13.2015, 

• zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Sławoborze decyzją z dnia 12.07.2005 r. znak BID 

7033/1/2005, 

• zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie decyzją z dnia 01.07.2005 r. znak IKO 

7031/9/2005. 

• zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Gościno decyzją z dnia 14.07.2005 r. znak                 

OŚD-621/01/05. 

Zgodnie z ww. zezwoleniami przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie objętym ustawą 

jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za 

pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

Oprócz działalności podstawowej Spółka realizuje na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych 

inne niżej wymienione usługi: 

35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;---------------------------------------------------------------------- 

43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  i klimatyzacyjnych; --- 

46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;--------------------------------------------------------------------------- 

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;----------------------------- 

52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;-------------------------------------------------- 

68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;---------------------------- 

71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne;----------------------------------------------------------------------- 

77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;-------------------------------------------------- 

35.11 - wytwarzanie energii elektrycznej; --------------------------------------------------------------------------------- 

35.12 - przesyłanie energii elektrycznej; ---------------------------------------------------------------------------------- 

35.13 - dystrybucja energii elektrycznej; ---------------------------------------------------------------------------------- 

35.14 - handel energią elektryczną; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Spółka „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu prowadzi działalność 

polegającą na dostawie i odbiorze ścieków z terenu 913 km2 obejmującego miasto Kołobrzeg, gminę 

Gościno oraz gminy Dygowo, Rymań, Siemyśl, Sławoborze i Ustronie Morskie. 

Ogólna liczba obsługiwanych stałych mieszkańców wg danych z ewidencji ludności na dzień  31 grudnia 

2018r. wynosiła 81.636 osób (osoby wg meldunku). Największą liczebnością mieszkańców wykazuje 

się miasto Kołobrzeg – 44.035 mieszkańców, co stanowi 53,94% ogólnej liczby obsługiwanych przez 

MWiK osób. Natomiast najmniej liczebna jest gmina Siemyśl licząca 3745 osób tj. 4,59% ogółu. 



Z uwagi na zróżnicowanie gmin w zakresie obszaru, liczby osób zameldowanych, jak i specyfiki gminy 

(gminy rolnicze i turystyczne) znacząco różni się w poszczególnych gminach sprzedaż wody i ścieków 

wyrażona w m3. W 2018r. Spółka wyfaktrurowała 5.783.157,22 m3 wody, najwięcej na terenie miasta 

Kołobrzeg 3.402.822,39 m3 (58,84% całej sprzedaży), a najmniej na gminie Sławoborze 104.665,48 m3 

(1,81%). Największa sprzedaż była w grupie gospodarstwa domowe 3.116.909,09 m3 i tutaj również 

największa sprzedaż wystąpiła w mieście Kołobrzeg 1.897.225,30 m3 (60,87%), a najmniej gmina 

Sławoborze 83.968,20 m3 (2,69%). 

Spółka dokonuje również analizy zużycia wody na mieszkańca miesięcznie i największym 

zapotrzebowaniem w wodę na jednego mieszkańca liczona od sprzedaży ogółem cechuje się gmina 

Ustronie Morskie 12,24 m3 na jednego mieszkańca miesięcznie, a na drugim biegunie jest gmina 

Sławoborze z wynikiem 2,17 m3.  

Średnie zużycie wody na jednego mieszkańca miesięcznie wyniosło w 2018r. 5,90 m3. 

Jeśli poddamy analizie sprzedaż wody tylko w grupie gospodarstwa domowe na mieszkańca najwyższy 

wskaźnik osiąga gmina Ustronie Morskie z wynikiem 4,02 m3 na jednego mieszkańca, a najniższy gmina 

Sławoborze w wynikiem 1,74 m3 na jednego mieszkańca, przy średniej wynoszącej 3,18 m3. 

 

Jeśli chodzi o ścieki, w 2018r. zostało ich wyfktrurowowane w wartości 5.695.421,11 m3, najwięcej na 

terenie miasta Kołobrzeg 3.356.572,65 m3 (58,93%), a najmniej na gminie Sławoborze 89.015,00 m3 

(1,56%). Największa sprzedaż była również w grupie gospodarstwa domowe 3.035.884,22 m3 i tutaj 

również największa sprzedaż wystąpiła w mieście Kołobrzeg 1.895.738,6 m3 (62,44%), a najmniej na 

gminie Siemyśl 74.770,88 m3 (2,62%). 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca (od sprzedaży ogółem) największy wynik osiągnęła gmina 

Ustronie Morskie 14,77 m3 na jednego mieszkańca miesięcznie, a na drugim biegunie jest gmina 

Sławoborze z wynikiem 1,85 m3.  

Średni zrzut ścieków na jednego mieszkańca miesięcznie wyniosło w 2018r. 5,81 m3 ścieków. 

Jeśli poddamy analizie sprzedaż ścieków tylko w grupie gospodarstwa domowe na mieszkańca 

najwyższy wskaźnik osiąga gmina Ustronie Morskie z wynikiem 3,86 m3 na jednego mieszkańca,                          

a najniższy gmina Rymań w wynikiem 1,65 m3 na jednego mieszkańca, przy średniej wynoszącej 3,10 

m3. 

Spółka dostarcza wodę poprzez sieci wodociągowe o długości 945,5 km. Najwięcej sieci jest na terenie 

gminy Kołobrzeg 196,0 km, a najmniej w gminie Sławoborze 44,7 km. Średnia roczna sprzedaż wody 

w Spółce z jednego kilometra sieci wyniosła 6.116,51 m3. Najlepszy wynik osiągnięty został na mieście 

Kołobrzeg 21.414,87 m3/km, a najsłabszy 1.267,78 m3/km w gminie Siemyśl. 

Zarządzamy również siecią kanalizacją o długości 857,20 km. Podobnie jak w przypadku wody najwięcej 

sieci znajduje się na terenie gminy Kołobrzeg 173,6 km, a najmniej Ustronie Morskie 72,4 km. Średni 

roczny przepływ na jednym kilometrze sieci kanalizacyjnej wynosił 6.644,22 m3. Najlepszy wynik 

osiągnięty został na mieście Kołobrzeg 26.555,16 m3/km, a najsłabszy w gminie Sławoborze 907,39 

m3/km w skali roku. 

 



Woda pobierana jest z 15 ujęć wody w tym 13 ujęć lokalnych obsługujących gminę na terenie, której 

ulokowane jest ujęcie oraz z ujęcia Bogucino i ujęcia Rościęcino zlokalizowanych na terenie gminy 

Kołobrzeg, które zaopatrują w wodę miasto Kołobrzeg, gminę Kołobrzeg, Gościno, Siemyśl, 

miejscowość Petrykozy w gminie Rymań oraz część gminy Dygowo. Gmina Sławoborze zaopatrywana 

jest w wodę z sześciu ujęć lokalnych, gmina Rymań z dwóch ujęć lokalnych, gmina Dygowo również                   

z dwóch ujęć lokalnych. 

Wszystkie ujęcia, jak i stacje pomp podnoszenia ciśnienia wyposażone są w wodomierze i/lub 

przepływomierze oraz liczniki energii elektrycznej.  

 

Ścieki oczyszczane są w jednej regionalnej oczyszczalni ścieków w Korzyścienku na terenie gminy 

Kołobrzeg. Ścieki do oczyszczalni tłoczone są poprzez sieci przesyłowe i przepompownie grupowe 

(tłoczne). Zadaniem przepompowni grupowych jest przyjęcie ścieków z sieci rozdzielczych i siecią 

przesyłową przetłoczenie ich do oczyszczalni. Każda z tych przepompowni wyposażona jest w system 

monitoringu przepływu ścieków oraz w licznik energii elektrycznej dla kontroli przepompowni i kosztów 

przesyłu.  

3. Rodzaj i struktura taryf 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy 

niejednolitej wieloczłonowej zawierającej: 

1) Cenę za m3 dostarczonej wody - w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań 

wodomierza (głównego albo lokalowego) lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 

norm zużycia wody. 

2) Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę: 

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 

b) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 

c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy 

niejednolitej wieloczłonowej zawierającej: 

1) Cenę za m3 odprowadzonych ścieków - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 

na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie                               

ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia 

wody. 

2) Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę: 

d) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza 

mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 

e) w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 

f) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. 


