
UCHWAŁA NR XXX/194/2016
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie miasta Sieradza na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i poz. 1893; Dz. U. z 2016 r. poz. 1250), uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Sieradzu zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Sieradza na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rada Miejska w Sieradzu ustala wysokość opłaty dodatkowej, za przekroczenie

określonych w umowie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez MPWiK Spółka z o. o. w Sieradzu w sposób 

zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie jej treści na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta 

Sieradza.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/194/2016

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 24 listopada 2016 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie miasta Sieradza na okres od 1stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Lp.
Taryfowa

grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

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 3,82 zł za 1m3

2. Grupa II
odbiorcy - osoby fizyczne i osoby prawne pobierające wodę na cele pozostałe 
(produkcyjne, usługowe i inne) oraz osoby z grup I i II zużywające wodę na 
cele budowlane

3,64 3,93 zł za 1m3

Tabela 2. Jednostkowe stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę*** miesięcznie.

Podstawa rozliczenia Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego – jeden punkt rozliczeniowy** 2,24 2,42 zł/m-c/punkt
rozliczeniowy

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
– wodomierz dodatkowy - jeden punkt rozliczeniowy** 0,35 0,38 zł/m-c/punkt

rozliczeniowy
Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody* - jeden 
punkt rozliczeniowy** 3,40 3,67 zł/m-c/punkt

rozliczeniowy
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz.U. 
Nr 8, poz. 70
** punkt rozliczeniowy: wodomierz główny, wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej (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. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych.

Lp.
Taryfowa

grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

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 9,10 zł za 1m3

2. Grupa II

dostawcy - osoby fizyczne i osoby prawne odprowadzający ścieki 
przemysłowe i inne niż bytowe - powstające między innymi w wyniku 
procesów produkcyjnych, technologicznych, usługowych a także w wyniku 
zużycia wody do studzenia, czyszczenia, płukania, jak np. transport.

11,73 12,67 zł za 1m3

Tabela 4. Jednostkowe stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę*** miesięcznie.

Podstawa rozliczenia Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

Rozliczenia za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego - jeden punkt rozliczeniowy** 2,04 2,20 zł/m-c/punkt

rozliczeniowy
Rozliczenia za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia 
pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym - jeden punkt rozliczeniowy** 2,77 2,99 zł/m-c/punkt

rozliczeniowy
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Rozliczenia za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody* – usługobiorca korzystający z wodociągu publicznego - jeden 
punkt rozliczeniowy**

1,70 1,84 zł/m-c/punkt
rozliczeniowy

Rozliczenia za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody* – usługobiorca niekorzystający z wodociągu publicznego - 
jeden punkt rozliczeniowy**

3,93 4,24 zł/m-c/punkt
rozliczeniowy

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

** punkt rozliczeniowy: wodomierz główny, wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej (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. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wprowadzanych
do kanalizacji ogólnospławnej.

Lp.
Taryfowa

grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

1. Wszyscy
dostawcy

dostawcy – osoby fizyczne i osoby prawne wprowadzające ścieki opadowe 
i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej 8,27 8,93 zł za 1m3
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/194/2016

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 24 listopada 2016 r.

ZASADY USTALANIA OPŁATY DODATKOWEJ

W sprawie wysokości jednostkowych stawek opłat dodatkowych za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, naliczania opłat dodatkowych za przekroczenia oraz 

zasad poboru prób do kontroli.

§ 1. Załącznik określa zasady poboru prób ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę w celu przeprowadzenia 

kontroli:

1) Przekroczenie składu ścieków (określonego w Załączniku nr 2 do umowy o odprowadzanie ścieków) jest ustalane 

na podstawie analizy laboratoryjnej próby kontrolnej, powstałej ze zmieszania trzech prób pierwotnych 

o jednakowej objętości, pobranych w punkcie wymieszania wszystkich ścieków w ciągu jednej godziny lub 

jednej próby, jeżeli odprowadzanie ścieków przez Odbiorcę trwa w cyklach krótszych niż jedna godzina.

2) Przekroczenie odczynu i temperatury ustala się przyjmując wynik z próbki jednorazowej pobranej

losowo.

§ 2. 1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń 

Przedsiębiorstwo określi na piśmie termin rozpoczęcia naliczania opłaty dodatkowej oraz jej dobowy wymiar.

2. Ilość odprowadzanych dobowo ścieków będzie określona zgodnie z ustaleniami Umowy.

3. Opłatę dodatkową nalicza się wyłącznie za okres naruszenia warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych.

§ 3. Odbiorca usług może wystąpić do Przedsiębiorstwa o zaprzestanie naliczania opłaty dodatkowej, jeżeli 

wykonane na płatne zlecenie przez odbiorcę usług badania ścieków nie wykażą przekroczenia dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń zawartych w zał. nr 2 do Umowy.

§ 4. Załącznik określa wysokość jednostkowych stawek opłat dodatkowych za przekroczenia dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (Tabela nr 1,2,3 i 4).

§ 5. Do opłaty dodatkowej ustalonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury odczynu oraz zawartości 

substancji promieniotwórczych (określonej przez służby pomiarów skażeń promieniotwórczych), dolicza się opłatę 

dodatkową za przekroczenie substancji w określonym poniżej trybie.

§ 6. Jeżeli przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji, opłatę dodatkową ustala się w następujący 

sposób:

1) W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej w Tabeli nr 1 pod 

pozycjami 1-58, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wymiar opłaty dodatkowej ustala się, sumując 

wysokość opłat za wszystkie te substancje.
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2) W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej w Tabeli nr 1 pod 

pozycjami 59-76, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik, wymiar opłaty ustala się przyjmując wyższą 

jednostkową stawkę opłaty.

3) W razie przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie dla substancji wymienionych w Tabeli nr 1 pod 

pozycjami 1-58 i pod pozycjami 59-76, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, opłaty sumuje się 

z uwzględnieniem pkt 1 i 2.

Tabela nr 1

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT DODATKOWYCH ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI

WYRAŻANYCH JAKO WSKAŹNIK.

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka
1. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) 984,00 zł
2. Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 984,00 zł
3. Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 984,00 zł
4. Heksachlorocykloheksan (HCH) 984,00 zł
5. Aldryna (C12 H8 Cl6) 984,00 zł
6. Dieldryna (C12 H8 Cl6 O) 984,00 zł
7. Endryna (C12 H8 Cl6 O) 984,00 zł
8. Izodryna (C12 H8 Cl6) 984,00 zł
9. Tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4) 902,29 zł
10. Pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-l-hydroksybenzen) i jego sole 902,29 zł
11. Heksachlorobenzen (HCB) 902,29 zł
12. Heksachlorobutadien (HCBD) 902,29 zł
13. Trichlorometan (chloroform -CHCl3) 902,29 zł
14. 1,2-dichloroetan (EDC) 902,29 zł
15. Trichloroetylen (TRI) 902,29 zł
16. Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) 902,29 zł
17. Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB) 902,29 zł
18. Kadm 902,29 zł
19. Rtęć 902,29 zł
20. Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 902,29 zł
21. Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 902,29 zł
22. Absorbowane związki chloroorganiczne - AOX 676,46 zł
23. Antymon 676,46 zł
24. Arsen 676,46 zł
25. Chlor wolny 676,46 zł
26. Chlor całkowity 676,46 zł
27. Cyjanki wolne 676,46 zł
28. Chrom+6 676,46 zł
29. Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne) 676,46 zł
30. Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) 676,46 zł
31. Miedź 676,46 zł
32. Nikiel 676,46 zł
33. Ołów 676,46 zł
34. Siarczki 676,46 zł
35. Srebro 676,46 zł
36. Aldehyd mrówkowy 541,38 zł
37. Chrom ogólny 541,38 zł
38. Bar 541,38 zł
39. Beryl 541,38 zł
40. Bor 541,38 zł
41. Cyjanki związane 541,38 zł
42. Cynk 541,38 zł
43. Cyna 541,38 zł
44. Kobalt 541,38 zł
45. Molibden 541,38 zł
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46. Selen 541,38 zł
47. Tal 541,38 zł
48. Tytan 541,38 zł
49. Wanad 541,38 zł
50. Akrylonitryl 360,91 zł
51. Fenole lotne (index fenolowy) 360,91 zł
52. Kaprolaktam 360,91 zł
53. Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 360,91 zł
54. Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 360,91 zł
55. Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 360,91 zł
56. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 360,91 zł
57. Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 360,91 zł
58. Rodanki 360,91 zł
59. Fluorki 206,24 zł
60. Azot ogólny 20,62 zł
61. Azot amonowy 20,62 zł
62. Azot azotanowy 20,62 zł
63. Azot azotynowy 20,62 zł
64. Fosfor ogólny 20,62 zł
65. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 20,62 zł
66. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 12,38 zł
67. Glin 12,38 zł
68. Ogólny węgiel organiczny (OWO) 12,38 zł
69. Potas 12,38 zł
70. Siarczany 12,38 zł
71. Sód 12,38 zł
72. Żelazo ogólne 12,38 zł
73. Zawiesina ogólna 3,82 zł
74 Chlorki 3,82 zł
75. Siarczyny 3,82 zł
76. Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 3,82 zł
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Tabela nr 2
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT DODATKOWYCH ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ 

TEMPERATURY WPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Lp. Przedmiot opłaty dodatkowej
Jednostkowa
stawka kary
w zł za 1 m3

1. Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5o C – za każdy stopień 
przekroczenia 0,51

2. Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5o C i więcej – za każdy stopień 
przekroczenia 1,03

Tabela nr 3

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT DODATKOWYCH ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZLANEGO 

ODCZYNU WPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Lp. Przedmiot opłaty dodatkowej
Jednostkowa
stawka kary
w zł za 1 m3

1. Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej
niż 0,5 pH 1,03

2. Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH
do 1,5 pH 2,58

3. Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej
niż 1,5 pH do 2,5 pH 5,16

4. Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej
niż 2,5 pH 10,00

Tabela Nr 4

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT DODATKOWYCH ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO 

POZIOMU SZTUCZNYCH SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH

Lp. Przedmiot opłaty dodatkowej
Jednostkowa
stawka kary
w zł za 1 m3

1. Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji 
promieniotwórczych 10,00
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