
KOMUNIKAT  

Szanowni Klienci 

Przedsiębiorstwo Komunalne – Spółka z o. o. w Pleszewie 

uprzejmie informuje odbiorców usług, zgodnie z trybem określonym w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 
123 poz. 858 z późn. zm.) informujemy, że z dniem 01.05.2016 r. na terenie miasta i gminy Pleszew przedłuża 

się dotychczas obowiązujące taryfy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do dnia 30 
kwietnia 2017 r.  

 

1. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków 

Woda: 

- gospodarstwa domowe          - 3,06 zł/m3 
- pozostali odbiorcy                 - 3,97 zł/m3 

Ścieki: 

- gospodarstwa domowe         - 6,16 zł/m3 
- pozostali dostawcy              - 7,23 zł/m3 

2. Opłata abonamentowa 

Woda: 
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego 

4,64 zł 

w rozliczeniach o wskazania wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  

1,33 zł 

w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku 

wielolokalowym 
3,19 zł 

w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody 
1,95 zł 

Ścieki: 
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 

w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków 

ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie 

ze wskazaniami wodomierza głównego  

5,75 zł 

w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków 

ustaloną na podstawie przepisów dotyczących 

przeciętnych norm zużycia wody 

6,25 zł 
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w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków 

ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia 

pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 

8,94 zł 

  
3. Wody opadowe – pozostali odbiorcy – 1,95 zł/m2 powierzchni/rok. 
  
4. Oplata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 85,00 zł 

  
5. Do wyżej wymienionych cen i opłat doliczony zostanie obowiązujący podatek 

VAT  w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 
 
6. Szczegółowe zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń 

do ustawy oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

wprowadzonym Uchwałą Nr XXXV/261/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

01.12.2005 r. 
  
7. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) dostarczana przez Przedsiębiorstwo woda pod względem 

bakteriologicznym i fizykochemicznym oraz organoleptycznym odpowiada warunkom 
określonym w Rozporządzeniu. 

  
8. Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wyniki badań 

jakości wody dostępne są do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w 

Pleszewie przy ul. Kaliskiej 153a, tel. (62) 742-21-51.  

Prezes Zarządu 
 


