












CENY USŁUG  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW  
DO TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW NA OKRES  

OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY – 29.05.2018 – 28.05.2019 

ZATWIERDZONEJ PRZEZ REGULATORA DECYZJĄ NR KR.RET.070.151.2018 
 

I.  CENY USŁUG  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena taryfy 
(netto) za  
1 m3 wody 

ustalona na okres 
od 1 do 12 
miesiąca 

 

w złotych 

Kwota (netto) 
dopłaty z 

budżetu gminy 
do ceny 

1 m3 wody 

 

 

 w złotych 

Cena (netto)  
za 1 m3 wody dla  

odbiorców  
 

w złotych 

Cena (brutto)  
za 1 m3 wody 

dla  odbiorców  

w złotych 

1. 
ZWL 

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy 
głównych zainstalowanych w budynkach 

Cena w zł za 1m3 
dostarczonej wody 

4,97 zł 0 4,97 zł 5,37 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

10,64 zł 0 10,64 zł 11,49 zł 

2. 

ZWP 

Pozostali odbiorcy wody rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wska-
zania wodomierzy głównych lub rozliczani na podstawie normatywu. 

Cena w zł za 1m3 
dostarczonej wody 

4,97 zł 0 4,97 zł 5,37 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

10,64 zł 0 10,64 zł 11,49 zł 

3. 
ZWG 

Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zraszania ulic i publicznych terenów 
zielonych oraz ilości wody pobranej przez jednostki straży pożarnej. Odbiorcy wody 
rozliczani za ilość wody pobranej z hydrantu. 

Cena w zł za 1m3 
dostarczonej wody 4,97 zł 0 4,97 zł 4,97 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

5,83 zł 0 5,83 zł 5,83 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CENY USŁUG ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena taryfy 
(netto) za  

1 m3 
odprowadzo-
nych ścieków 
ustalona na 

okres od 1 do 12 
miesiąca 

 
w złotych 

Kwota (netto) 
dopłaty z 

budżetu gminy 
do ceny 

1 m3 
odprowadzo-
nych ścieków 

 
 

w złotych 

Cena (netto)  
za 1 m3 

odprowadzo-
nych ścieków 

dla  odbiorców 
ustalonych po 

udzieleniu 
dopłaty z 

budżetu gminy 
 

w złotych 

Cena (brutto)  
za 1 m3 

odprowadzo-
nych ścieków 

dla  odbiorców 
ustalona po 
udzieleniu 
dopłaty z 

budżetu gminy 

w złotych 

1. 

OŚMBL 
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielo-
rodzinnych rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni 
mechaniczno-biologicznej w miejscowości Brzezinka, określoną w oparciu o ilość 
zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budyn-
kach lub rozliczani na podstawie normatywu. Gospodarstwa domowe w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej 
wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub 
rozliczani na podstawie normatywu. 

Cena w zł za 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
18,82 zł 13,87 zł 4,95 zł 5,35 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

14,67 zł 0 14,67 zł 15,84 zł 

2. 
OŚMBP 

Pozostali odbiorcy wprowadzający ścieki do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozliczani 
za ilość odprowadzonych ścieków do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Brzezinka, określoną na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej        
w oparciu o wskazania wodomierzy głównych. 

Cena w zł za 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
18,82 zł 0 18,82 zł 20,33 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

14,67 zł 0 14,67 zł 15,84 zł 

3. OŚHBL 
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielo-
rodzinnych rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni hydro 
botanicznej w miejscowości Paszkówka, określoną w oparciu o ilość zużytej wody 
ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub 
rozliczani na podstawie normatywu. Gospodarstwa domowe w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej 
wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub 

rozliczani na podstawie normatywu. 

Cena w zł za 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
8,47 zł 5,37 zł 3,10 zł 3,35 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

12,47 zł 0 12,47 zł 13,47 zł 

4. 
OŚHBP 

Pozostali odbiorcy wprowadzający ścieki do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozliczani 
za ilość odprowadzonych ścieków do hydro botaniczna oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Paszkówka, określoną na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu 
o wskazania wodomierzy głównych. 

Cena w zł za 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
8,47 zł 0 8,47 zł 9,15 zł 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

12,47 zł 0 12,47 zł 13,47 zł 

5 
OŚHBK 

Cena w zł za 1m3 
odprowadzonych 

ścieków 
3,10 zł 0 3,10 zł 3,35 zł 



Odbiorcy usług wprowadzający ścieki  do oczyszczalni hydro botaniczne w miejsco-
wości Kossowa, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków , określoną w oparciu     
o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych      
w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu. Odbiorcy nie korzystający ze 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, 
określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy 
zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu. 

stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/odb/okres 
rozliczeniowy 

12,23 zł 0 12,23 zł 13,21 zł 
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