
Nowa taryfa za wodę i ścieki dla Warszawy oraz gmin: Michałowice, Nieporęt, 

Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK 

o nowe taryfy za wodę i ścieki. Opłaty te nie rosły w Warszawie od 2012 roku, a w 2018 r. 

dodatkowo zostały obniżone. Decyzja o złożeniu wniosku o nowe taryfy za wodę i ścieki 

została podyktowana kryzysem gospodarczym skutkującym w szczególności drastycznym 

wzrostem kosztów działalności. 

Od czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków płacili 9,85 zł brutto, czyli 

o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich. Obniżka wprowadzona w 2018 r. była możliwa 

m.in. dzięki przeprowadzonej wcześniej w Spółce restrukturyzacji. Po prawie pięcioletnim 

okresie obowiązywania obniżonych opłat, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w m. st. Warszawie S.A., z uwagi na niespotykany od dekad wzrost cen szczególnie energii, 

paliw, usług, materiałów, zwiększające się obciążenia płacowe, a co za tym idzie, wzrost 

ponoszonych kosztów stałych, a także kosztów utrzymania i rozwoju sieci, zdecydowała się na 

choć częściowe urealnienie opłat za wodę i ścieki. Jest to decyzja konieczna dla utrzymania 

niezbędnego poziomu inwestycji w infrastrukturę, która każdego roku wymaga 

wielomilionowych nakładów na modernizację i rozbudowę. […] 

 

Jakie opłaty za wodę i ścieki? 

Zgodnie z nową zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Taryfą  

od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą: 

W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, 

łącznie 10,88 zł. 

W drugim roku 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł. 

W trzecim roku 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł. 

 

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług 

wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%. 

Przy założeniu średniego miesięcznego zużycia na poziomie 3,89 m3 na osobę, 

opłaty te w pierwszym roku obowiązywania wzrosną: 

• dla rodziny 2 osobowej o około 7,40 zł miesięcznie; 

• dla rodziny 3 osobowej o około 11,09 zł miesięcznie; 

• dla rodziny 4 osobowej o 14,79 złotych miesięcznie. 


