
KOMUNIKAT 
Na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków /Dz. U. nr 72, poz.747 ze zmianami/, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Sieradzu ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Miasta Sieradza zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 listopada 2013 r.                   
i obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia  31 grudnia 2014 r. 

Tabela 1. Dostarczanie wody, cena za 1 m3 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

 
1. 

 
Grupa I 

odbiorcy – osoby fizyczne i osoby prawne pobierające 
wodę na cele socjalno-bytowe  i gmina pobierająca wodę 
na cele publiczne określone w art. 22 ustawy 

 
3,54 zł/m3 

 
3,82 zł/m3 

 
2. 

 
Grupa II 

osoby fizyczne i osoby prawne pobierające wodę na cele 
pozostałe (produkcyjne, usługowe i inne) oraz osoby z grup 
I do II zuŜywające wodę na cele budowlane 

 
3,64 zł/m3 

 
3,93 zł/m3 

Tabela 2. Jednostkowe stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę*** miesięcznie: 
 NETTO         BRUTTO 

a/ w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – jeden punkt 
rozliczeniowy** 

 
2,24  zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 

 
2,42  zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 
b/ w rozliczeniach o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zuŜytej – wodomierz dodatkowy - jeden punkt rozliczeniowy** 
 
0,35 zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 

 
0,38 zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 
c/ w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 

zuŜycia wody* - jeden punkt rozliczeniowy** 
 
3,40 zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 

 
3,67  zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody. Dz.U. Nr 8, poz. 70 

** punkt rozliczeniowy: wodomierz główny, wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zuŜytej (wodomierz dodatkowy), lokal, zakład, obiekt 
podlegający odrębnemu rozliczeniu. 
*** stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy = iloczynowi liczby punktów rozliczeniowych u odbiorcy i jednostkowej stawki opłaty abonamentowej. 

Tabela 3. Odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych, cena za 1 m3 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto 

 
1. 

 
Grupa I 

dostawcy - osoby fizyczne i osoby prawne odprowadzające 
ścieki bytowe i gmina odprowadzająca ścieki pochodzące                           
z wykorzystania wody na cele publiczne określone w art. 22 
ustawy. 

 
8,43 zł/m3 

 
9,10 zł/m3 

 
2. 

 
Grupa II 

dostawcy - osoby fizyczne i osoby prawne odprowadzający 
ścieki przemysłowe i inne niŜ bytowe - powstające,  między 
innymi,  w wyniku procesów produkcyjnych, technolo-
gicznych, usługowych, a takŜe w wyniku zuŜycia wody do 
studzenia, czyszczenia, płukania, jak np. transport itp. 

 
12,09 zł/m3 

 
13,06 zł/m3 

 

Tabela 4. Jednostkowe stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę*** miesięcznie: 
   NETTO                BRUTTO 

a/ w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie 
zuŜycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego - 
jeden punkt rozliczeniowy** 

 
2,04   zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 

 
2,20   zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 
b/ w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną zgodnie ze 

wskazaniami urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym - 
jeden punkt rozliczeniowy** 

 
2,77  zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 

 
2,99  zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 
c/ w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody* – usługobiorca 
korzystający z wodociągu publicznego - jeden punkt rozliczeniowy** 

 
1,70   zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 

 
1,84   zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy 
d/ w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie 

przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŜycia wody* – usługobiorca nie 
- korzystający z wodociągu publicznego - jeden punkt rozliczeniowy** 

 
3,93   zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy  

 
4,24  zł/m-c/punkt 

rozliczeniowy  
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody. Dz.U. Nr 8, poz. 70. 
** punkt rozliczeniowy: wodomierz główny, wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zuŜytej (wodomierz dodatkowy), lokal, zakład, obiekt 
podlegający odrębnemu rozliczeniu. 
***stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy = iloczynowi liczby punktów rozliczeniowych u odbiorcy i jednostkowej stawki opłaty 
abonamentowej. 

Tabela 5. Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych do kanalizacji 
ogólnospławnej, cena za 1 m3 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

 
Wyszczególnienie 

 
Cena netto 

 
Cena brutto 

1. Wszyscy 
dostawcy 

dostawcy- osoby fizyczne i osoby prawne wprowadzające ścieki 
opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej 

 
8,27 zł/m3 

 
8,93 zł/m3 

 
6. Opłata dodatkowa za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych została określona w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. 
 

Ceny i opłaty brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8% 
Warunki stosowania cen i stawek opłat, wynikają z zakresu świadczenia usług określonych w umowie z klientami 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu. 
 


