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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o, w Sierpcu
na podstawie § 4 ust. 4 wiązącej strony umowy o zaopatrzenie w .wodę i

odprowadzanie sciekow (nazywanej ddlej ,,Umową') informuje, ze w zwięku z
zatwierdzeniem decyzją Dyrektora Regionalnego Zaządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.RET,070.1.348.3.2018 z dnia 11.07.2018r., która uprawomocniła się z dniem
26.07,2018r., taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odbioru ścieków na terenie gmin Miasto Sierpc i Sierpc (gmina wiejska) przęz
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o., ulegają
zmianie ceny i opłaty za Świadczone przez Społkę usługi dostarczania wody i odbiór
ŚciekÓw. Kopia decyzji zatwierdzającej taMę stanowi załącznik do niniejszego
pisma.

Zgodnie z ań.,24e ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (t.j, Dz. U. z2O1B r, poz. 1152), w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym decyzja o zatwierdzeniu taMy stała się ostateczna,
organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a
Ponadto zatwierdzona taryfa zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu lnformacji

_ 
Publicznej właściwej Gminy Miasto Sierpc i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki/ Komunalnej EMPEGEK Sp. z o,o.
lnformujemy, ze decyzja o zatwierdzeniu taryfy została ogłoszona na stronie
Podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w dniu 30.07.2al8r.

Na ń. 24f ust. 1 Us zbi w wode i
zbiorowvm odprowadzaniu ścieków zatwierdzona tarvfa weidzie w żvcie po
upłvwie 1 dni od dnia oqłoszenia na stronie oodmi i Biu

ublicznei Fańs
CI6.S8.201Er".
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4 ust. 4 zd. druqie Um
dnia weiŚcia w Żvcie tarvfv. Zmiany wysokości opłat wynikające ze zmiany cen i

stawek ustalonych w taryfie nie wymagają wypowiedzenia warunków umowy (§ 4
ust. 5).
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