Poniżej prezentujemy przykłady wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na
podstawie zużycia wody w nieruchomościach bezpośrednio podłączonych do miejskiej sieci, dla których
MPWiK świadczy równocześnie usługę wodociągową i kanalizacyjną oraz dodatkowo część wody jest
zużywana bezpowrotnie, a jej ilość na ten cel jest mierzona dodatkowym wodomierzem, zainstalowanym
przez Odbiorcę usług. Rozliczeń za wskazane powyżej usługi dokonuje MPWiK S.A.
Wskazujemy, iż wszelkie informacje stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi znajdują w załączniku do faktury wystawianej przez MPWiK S.A. (druga i następne
faktury).
I.

Przykładowe wyliczenie przedmiotowej opłaty w przypadku otrzymania faktury rozliczeniowej,
obejmującej okres niepełnych 6 miesięcy, a okres rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej jest
tożsamy z rozliczeniem zużycia wody na podstawie wodomierza głównego:
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wodomierz główny
dodatkowy wodomierz do ustalania ilości wody bezpowrotnie zużytej

Na podstawie informacji zamieszczonych w załączniku do faktury zużycie wody za okres od dnia 16.10.2020 r. do dnia
02.04.2021 r. wyniosło:

78 m3 zarejestrowanej przez wodomierz główny,

2 m3 zarejestrowanej przez dodatkowy wodomierz (np. woda do podlewania zieleni).

Jednakże z uwagi na fakt, iż wskazane powyżej rozliczenie nie obejmuje okresu pełnych 6 miesięcy, zużycie
wody za okres od 03.10.2020 r. do 15.10.2020 r. (13 dni) należy dodatkowo wyliczyć z poprzednio
wystawionej faktury, tj.
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Do wyliczenia zużycia wody za okres od 03.10.2020 r. do 15.10.2020 r. (13 dni) niezbędne jest wyliczenie średniodobowego zużycia
wody ze wskazanego powyżej okresu rozliczeniowego, tj. od dnia 17.04.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.:

na podstawie wskazań wodomierz głównego średniodobowe zużycie wody w nieruchomości wyniosło 0,43 m3/dobę (zużycie
79 m3 : 182 dni),

na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza średniodobowe zużycie wody bezpowrotnie zużytej: wyniosło 0,01 m3/dobę
(2 m3 : 183 dni).
Następnie uwzględniając średniodobowe poziomy zużycia wody w ww. okresie rozliczeniowym, zużycie wody w okresie od dnia
03.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r. wynosi:
- 5,59 m3 (13 dni x 0,43 m3/dobę) z wodomierza głównego,
- 0,13 m3 (13 dni x 0,01 m3/dobę z dodatkowego wodomierza

Zatem zużycie wody za 6 pełnych miesięcy, tj. za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 02.04.2021 r. wynosi:
 83,59 m3 (5,59 m3 za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r. + 78 m3 za okres od dnia
16.10.2020 r. do dnia 02.04.2021 r.) z wodomierza głównego,

2,13 m3 (0,13 m3 za okres od dnia 03.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r. + 2 m3 za okres od dnia
16.10.2020 r. do dnia 02.04.2021 r.) z dodatkowego wodomierza (woda bezpowrotnie zużyta, np. do
podlewania zieleni).
Różnica pomiędzy ilością wody wykazaną przez wodomierz główny, a ilością zarejestrowaną przez
dodatkowy wodomierz (służący do ustalania ilości wody bezpowrotnie zużytej) wynosi 81,46 m3
w okresie 6 kolejnych miesięcy, a zatem średniomiesięczne zużycie wody, po odliczeniu wody bezpowrotnie
zużytej wynosi 13,58 m3 (81,46 m3: 6 miesięcy).

II.

Przykładowe wyliczenie opłaty w przypadku otrzymania faktury rozliczeniowej, obejmującej okres
pełnych 6 miesięcy, natomiast okres rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej jest inny od okresu
rozliczenia zużycia wody na podstawie wodomierza głównego:
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zużycie wody zarejestrowane przez wodomierz główny w ww. okresie, obejmującym pełne 6 miesięcy
wyniosło 190 m3.
zużycie wody bezpowrotnie zużytej, zarejestrowanej przez dodatkowy wodomierz w okresie od dnia
16.10.2019 r. do dnia 22.10.2020 r. wyniosło 26 m3. Jednakże z uwagi na fakt, iż okres wegetacji roślin
został określony datą początkową 15 kwietnia oraz datą końcową 15 września (zieleń jest podlewana
w okresie letnim) – w prezentowanym przykładzie, do wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi należy uwzględnić całość wody zarejestrowanej przez dodatkowy wodomierz
odliczający, tj. 26 m3.

Zatem zużycie wody za okres 6 pełnych miesięcy - 190 m3 należy pomniejszyć o 26 m3 wody bezpowrotnie
zużytej, a następnie wyliczoną w ww. sposób różnicę – 164 m3 (190 m3 – 26 m3) podzielić przez 6 miesięcy.
W prezentowanym przykładzie średniomiesięczne zużycie wody, po odliczaniu wody bezpowrotnie zużytej
wynosi 27,33 m3 (164 m3 : 6 miesięcy).

