
KOMUNIKAT 

W SPRAWIE OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI  

Informujemy, iż od 3 lipca 2021 r. wprowadzone zostają  nowe 
rodzaje i wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryfy – 

 na terenie Gminy Miasto Zgierz, wydzielonym obszarze Gminy Zgierz i wydzielonym 

obszarze Gminy Miasto Łódź ustalono sześć taryfowych grup odbiorców usług: 

Woda - Grupa taryfowa I 

Gospodarstwa domowe pobierające wodę na potrzeby swoich mieszkańców przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi w celach socjalno-bytowych. Grupa obejmuje właścicieli domów 

jednorodzinnych, właścicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot 

mieszkaniowych i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby korzystające z lokali 

w budynkach wielolokalowych, których cel poboru wody odpowiada celowi poboru wód 

określonemu w § 5 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 

r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. poz. 2502 ze zm.), 

zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. 

Grupa jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego, miesięczny okres 

rozliczeń. 

Woda - Grupa taryfowa II 

Gospodarstwa domowe pobierające wodę na potrzeby swoich mieszkańców przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi w celach socjalno-bytowych. Grupa obejmuje właścicieli domów 

jednorodzinnych, właścicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot 

mieszkaniowych i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby korzystające z lokali 

w budynkach wielolokalowych, których cel poboru wody odpowiada celowi poboru wód 

określonemu w § 5 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za 



usługi wodne. Grupa jest rozliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 

miesięczny okres rozliczeń. 

Woda - Grupa taryfowa III  

Pozostali odbiorcy wody, w tym: jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

instytucje kultury, ośrodki sportowe, placówki handlowe i usługowe oraz 

przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, parafie,  rodzinne ogrody 

działkowe, gmina  za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann oraz zraszanie 

publicznych ulic i publicznych terenów zielonych pobierający wodę na cele określone 

w § 5 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego, miesięczny 

okres rozliczeń. 

Woda - Grupa taryfowa IV  

Pozostali odbiorcy wody, w tym: jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

instytucje kultury, ośrodki sportowe, placówki handlowe i usługowe oraz 

przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, parafie,  rodzinne ogrody 

działkowe pobierający wodę na cele określone w § 5 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia 

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupa jest rozliczana w oparciu 

o przeciętne normy zużycia wody, miesięczny okres rozliczeń. 

Woda - Grupa taryfowa V  

Pozostali odbiorcy wody w tym gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów 

ulicznych pobierający wodę na cele określone w § 5 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia 

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupa jest rozliczana w oparciu 

o ryczałt określony w umowie, miesięczny okres rozliczeń. 

Woda - Grupa taryfowa VI  

Gmina za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, pobierająca wodę na cele określone 

w § 5 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana w oparciu o pisemne informacje od jednostek straży 

pożarnej, miesięczny okres rozliczeń. 



Taryfowe grupy odbiorców wody wyodrębniono na podstawie sposobu rozliczeń za 

świadczone usługi uwzględniając zróżnicowanie kosztów wynikające z różnic w opłatach 

za usługi wodne zgodnie z art. 274 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.-Prawo wodne ( Dz.U. 

z 2020 r. poz. 310 ze zm.) i przepisami wykonawczymi w tym zakresie, różnicującymi 

opłaty za pobór wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi oraz dla pozostałych odbiorców. Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę rozliczani są w okresach miesięcznych. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfa zawiera cenę za 1 m3 dostarczonej 

wody. 

a. W okresie od 03.07.2021 r. do 02.07.2022 r.: 

 1 taryfowa grupa odbiorców -3,63 zł/m3 wody netto (3,92 zł/m³ z VAT), 

 2 taryfowa grupa odbiorców -3,63 zł/m3 wody netto (3,92 zł/m³ z VAT), 

 3 taryfowa grupa odbiorców – 3,66 zł/m3 wody netto (3,95 zł/m³ z VAT), 

 4 taryfowa grupa odbiorców – 3,66 zł/m3 wody netto (3,95 zł/m³ z VAT),, 

 5 taryfowa grupa odbiorców – 3,66 zł/m3 wody netto (3,95 zł/m³ z VAT),, 

 6 taryfowa grupa odbiorców – 3,66 zł/m3 wody netto (3,95 zł/m³ z VAT).. 

b. W okresie od 03.07.2022 r. do 02.07.2024 r.: 

 1 taryfowa grupa odbiorców -3,67 zł/m3 wody netto (3,96 zł/m³ z VAT), 

 2 taryfowa grupa odbiorców -3,67 zł/m3 wody netto (3,96 zł/m³ z VAT), 

 3 taryfowa grupa odbiorców – 3,70 zł/m3 wody netto (4,00 zł/m³ z VAT), 

 4 taryfowa grupa odbiorców – 3,70 zł/m3 wody netto (4,00 zł/m³ z VAT), 

 5 taryfowa grupa odbiorców – 3,70 zł/m3 wody netto (4,00 zł/m³ z VAT), 

 6 taryfowa grupa odbiorców – 3,70 zł/m3 wody netto (4,00 zł/m³ z VAT). 

 
Stawka podatku VAT wynosi 8%. 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – ustalono siedem taryfowych grup 

odbiorców usług: 



Ścieki - Grupa taryfowa I 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, tj. ścieki z domów jednorodzinnych, 

budynków wielolokalowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych 

oraz od osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, powstające 

w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Ścieki te 

po oczyszczeniu wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne 

i odpowiadają określeniu zawartemu w § 10 ust 6 rozporządzenia w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie ilości 

dostarczonej wody według wskazań wodomierza głównego z ewentualnym 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań 

wodomierza dodatkowego, miesięczny okres rozliczeń. 

Ścieki - Grupa taryfowa II 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, tj. ścieki z domów jednorodzinnych, 

budynków wielolokalowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych 

oraz od osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, powstające 

w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Ścieki te 

po oczyszczeniu wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne 

i odpowiadają określeniu zawartemu w § 10 ust 6 rozporządzenia w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie zużycia 

wody określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, miesięczny okres 

rozliczeń. 

Ścieki - Grupa taryfowa III 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz pozostałe podmioty 

administracji publicznej i instytucje użyteczności publicznej. Ścieki te po oczyszczeniu 

wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne i odpowiadają określeniu 

zawartemu w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego 

z ewentualnym uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na 

podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, miesięczny okres rozliczeń. 



Ścieki - Grupa taryfowa IV 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz pozostałe podmioty 

administracji publicznej i instytucje użyteczności publicznej. Ścieki te po oczyszczeniu 

wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne i odpowiadają określeniu 

zawartemu w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, miesięczny 

okres rozliczeń. 

Ścieki - Grupa taryfowa V 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. Ścieki te po oczyszczeniu 

wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne i odpowiadają określeniu 

zawartemu w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie wskazań wodomierza z ewentualnym 

uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań 

wodomierza dodatkowego, miesięczny okres rozliczeń. 

Ścieki - Grupa taryfowa VI 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. Ścieki te po oczyszczeniu 

wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne i odpowiadają określeniu 

zawartemu w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie zużycia wody określonego w oparciu 

o przeciętne normy zużycia wody, miesięczny okres rozliczeń. 

Ścieki - Grupa taryfowa VII 

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. Ścieki te po oczyszczeniu 

wprowadzane są do wód jako oczyszczone ścieki komunalne i odpowiadają określeniu 

zawartemu w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne. Grupa jest rozliczana na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, miesięczny 

okres rozliczeń. 



Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

wyodrębniono ze względu na charakterystykę odprowadzanych ścieków i na podstawie 

sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego 

odprowadzania ścieków rozliczani są w okresach miesięcznych. 

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków taryfa zawiera cenę za 1 m3 

odprowadzonych ścieków. 

a. W okresie od 03.07.2021 r. do 02.07.2024 r.: 

 1 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT), 

 2 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT), 

 3 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT), 

 4 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT), 

 5 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT), 

 6 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT), 

 7 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z 

VAT). 

 

Stawka podatku VAT wynosi 8%. 

Pełny tekst decyzji nr WA.RZT.70.33.2021/6 z dn. 01.06.2021 r. Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wydzielonym obszarze Gminy 
Zgierz oraz wydzielonym obszarze Gminy Miasto Łódź na okres 3 lat dostępny jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Warszawie 
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-33-
2021-6-z-dn-01-06-2021-r.html 


