
 

CENY USŁUG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

  DO TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW NA OKRES OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA TARYFY 

 ZATWIERDZONEJ PRZEZ REGULATORA DECYZJĄ NR KR.RZT.070.71.2021  

oraz dopłacie zatwierdzonej Uchwałą RADY GMINY BRZEŹNICA NR XLIII/375/2022 z dnia 11.05.2022 r 

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków 

 obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej przez regulatora 

 

 

I.  CENY USŁUG  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp

. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena 

taryfy 

(netto) za  

1 m3 

wody 

ustalona 

na okres 

od 13 do 

24 

miesiąca 

Kwota 

(netto) 

dopłaty z 

budżetu 

gminy do 

ceny 

1 m3 

wody 

Cena 

(netto) 

za 1 m3 

wody dla  

odbiorcó

w 

Cena 

(brutto) 

za 1 m3 

wody dla  

odbiorcó

w 

   w złotych w złotych w złotych w złotych 

1. ZWL 

Gospodarstwa domowe w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych rozliczani za ilość zużytej 

wody ustaloną w oparciu o wskazania 

wodomierzy głównych zainstalowanych w 

budynkach 

Cena w zł za 1m3 

dostarczonej wody 
6,67 0 6,67 7,20 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

26,32 0 26,32 28,43 

2. 
ZWP 

Pozostali odbiorcy wody rozliczani za ilość 

zużytej wody ustaloną w oparciu o 

wskazania wodomierzy głównych lub 

rozliczani na podstawie normatywu. 

Cena w zł za 1m3 

dostarczonej wody 
6,67 0 6,67 7,20 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

26,32 0 26,32 28,43 

3. ZWG 

Gmina rozliczana za ilość wody 

dostarczonej do zraszania ulic i publicznych 

terenów zielonych oraz ilości wody pobra-

nej przez jednostki straży pożarnej. 

Odbiorcy wody rozliczani za ilość wody 

pobranej z hydrantu. 

Cena w zł za 1m3 

dostarczonej wody 
6,67 0 6,67 7,20 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

11,29 0 11,29 11,29 

 

II. CENY USŁUG ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

L

p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 

Cena 

taryfy 

(netto) za  

1 m3 

odprowa-

dzonych 

ścieków 

ustalona 

na okres 

od 13 do 

24 

miesiąca 

Kwota 

(netto) 

dopłaty z 

budżetu 

gminy do 

ceny 

1 m3 

odprowa-

dzonych 

ścieków 

Cena 

(netto) 

za 1 m3 

odprowa-

dzonych 

ścieków 

dla  

odbiorcó

w 

ustalonyc

h po 

udzieleniu 

dopłaty z 

budżetu 

gminy 

Cena 

(brutto) 

za 1 m3 

odprowa-

dzonych 

ścieków 

dla  

odbiorcó

w 

ustalona 

po 

udzieleniu 

dopłaty z 

budżetu 

gminy 

   w złotych w złotych w złotych w złotych 



1. 

OŚMBL 

Gospodarstwa domowe w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych rozliczani za ilość 

odprowadzonych ścieków do oczyszczalni 

mechaniczno-biologicznej w miejscowości 

Brzezinka, określoną w opar-ciu o ilość 

zużytej wody ustaloną na podstawie 

wskazań wodomierzy zainstalowanych w 

budynkach oraz gospodarstwa domowe 

korzystające ze zbiorowego zaopatrzenia i 

posiadający urządzenia pomiarowe na wła-

snym ujęciu 

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 19,26 12,55 6,71 7,25 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

33,12 0,00 33,12 35,77 

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 wodo-mierzy głównych. 

 

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 19,26 0,00 19,26 20,80 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

33,12 0,00 33,12 35,77 

3. OŚMBLs 

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 wodomierza lub 

urządzenia pomiarowego  zainstalowanych 

w budynkach na własnym ujęciu lub 

rozliczani na podstawie normatywu.  

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 19,26 12,55 6,71 7,25 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

17,70 0,00 17,70 19,12 

4. OŚHBL 

Gospodarstwa domowe w budynkach 

mieszkalnych jedno-rodzinnych i 

wielorodzinnych rozliczani za ilość 

odprowa-dzonych 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 mie-

szkalnych jednorodzinnych nie 

korzystających ze zbioro-wego 

zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość 

odprowadzo-nych ścieków, określoną w 

oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na 

podstawie wskazań wodomierzy zainstalo-

wanych w budynkach lub rozliczani na 

podstawie norma-tywu. 

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 9,15 4,89 4,26 4,60 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

29,44 0,00 29,44 31,80 

5. 
 

OŚHBP 

Pozostali odbiorcy wprowadzający ścieki 

do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej 

rozliczani za ilość odprowadzonych 

ścieków do hydro botaniczna oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Paszkówka, 

określoną na podstawie ilości zużytej 

wody, ustalonej w oparciu o wskazania 

wodomierzy głównych. 

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 9,15 0 9,15 9,88 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

29,44 0,00 29,44 31,80 



6. OŚHBLs 

Gospodarstwa domowe w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych nie 

korzystających ze zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość 

odprowadzonych ścieków do oczyszczalni 

hydro botanicznej w Paszkówce, określoną 

w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na 

podstawie wskazań wodomierza lub 

urządzenia pomia-rowego  

zainstalowanych w budynkach na własnym 

ujęciu lub rozliczani na podstawie 

normatywu.  

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 
9,15 4,89 4,26 4,60 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

14,02 0 14,02 15,14 

7. 
OŚHBK 

Odbiorcy usług wprowadzający ścieki  do 

oczyszczalni hydro botaniczne w 

miejscowości Kossowa, rozliczani za ilość 

odprowadzonych ścieków, określoną w 

oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na 

podstawie wskazań wodo-mierzy 

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. 

Cena w zł za 1m3 

odprowadzonych ścieków 
7,18 2,92 4,26 4,60 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odb/okres 

rozliczeniowy* 

30,46 0 30,46 32,90 

 

• Okres rozliczeniowy – opłata za dwumiesięczny okres rozliczeniowy 


