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KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że Uchwałą
Rady Miasta Siedlce NR XVI/188/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz Uchwałą Rady Gminy
Siedlce NR XIX/141/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. zostały zatwierdzone taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miasto Siedlce oraz Gminy Siedlce, które będą obowiązywać od dnia 01 marca 2016 r. do
dnia 28 lutego 2017r.

Ceny i stawki opłat wynoszą:
Za dostarczoną wodę

L.p.

Wyszczególnienie

1.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w zł/m3

2.

Stawka opłaty abonamentowej za jeden odczyt i
rozliczenie, bądź tylko rozliczenie należności za
dostarczoną wodę w punkcie poboru / w tym
rozliczenia ryczałtowe/w zł/ okres rozliczeniowy

Wszyscy odbiorcy usług
2,67 + podatek VAT

4,50 + podatek VAT

Za odprowadzanie ścieków

Lp.
1.

Taryfowe grupy odbiorców

Cena za 1m3 w zł/m3

Odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych
jedno i wielorodzinnych oraz jednostki świadczące
usługi niematerialne w zakresie:
- administracji publicznej,

1.1.

- ochrony zdrowia i opieki społecznej,
- edukacji i kultury,
- kultury fizycznej i sportu,

4,96+ podatek VAT

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- obrony narodowej, sprawiedliwości i sądownictwa,
- pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń
1.2. Pozostali dostawcy
2.

5,14+ podatek VAT

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej
3,00 + podatek VAT
Wszyscy odbiorcy usług

Ceny za ścieki dla „pozostałych dostawców” stosuje się przy „zrzucie” ścieków nie
przekraczających następujących parametrów:







BZT5 – 500 mgO2/l,
ChZT – 1000 mgO2/l,
fosfor ogólny- 15 mgP/l,
zawiesina- 500 mg/l,
azot ogólny – 150 mgN/l
oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa
opublikowanym w Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 964.

Po przekroczeniu powyższych parametrów naliczane będą opłaty dodatkowe zgodnie z
zasadami określonymi w taryfie i umowach zawartych z PWiK Spółka z o. o. w Siedlcach.
Opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych naliczane będą jak dotychczas
wszystkim odbiorcom usług, którzy posiadają zanieczyszczone powierzchnie o trwałej
nawierzchni i odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe za pośrednictwem wybudowanego
przyłącza kanalizacyjnego do systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

