
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Jednostka 

Cena jednostkowa (netto i brutto) 

w okresie 
od 1 do 12 miesiąca 

obowiązywania 
taryfy 

(od 01.02.2022 do 
31.01.2023) 

w okresie 
od 13 do 24 

miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 
(od 01.02.2023 do 

31.01.2024) 

w okresie 
od 25 do 36 

miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 
(od 01.02.2024 do 

31.01.2025) 

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto 

Grupa S1 

Cena za odprowadzane 

ścieki 
zł/m3 11,04 11,92 11,07 11,96 11,09 11,98 

Stawka opłaty 

abonamentowej  
zł/mies. 12,74 13,76 12,83 13,86 12,97 14,01 

Grupa S2 

Cena za odprowadzane 

ścieki 
zł/m3 11,04 11,92 11,07 11,96 11,09 11,98 

Stawka opłaty 

abonamentowej  
zł/mies. 12,74 13,76 12,83 13,86 12,97 14,01 

Grupa S3 

Cena za odprowadzane 

ścieki 
zł/m3 11,04 11,92 11,07 11,96 11,09 11,98 

Stawka opłaty 

abonamentowej  
zł/mies. 9,59 10,36 9,66 10,43 9,77 10,55 

Grupa S4 

Cena za odprowadzane 

ścieki 
zł/m3 14,25 15,39 14,35 15,50 14,45 15,61 

Stawka opłaty 

abonamentowej  
zł/mies. 12,74 13,76 12,83 13,86 12,97 14,01 

Grupa S5 

 

Cena za odprowadzane 

ścieki 
zł/m3 14,25 15,39 14,35 15,50 14,45 15,61 

Stawka opłaty 

abonamentowej  
zł/mies. 9,59 10,36 9,66 10,43 9,77 10,55 

 

Do cen i stawek wskazanych w powyższej tabeli w kolumnach „netto” doliczony zostanie podatek od 

towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie 

rozliczeniowym. Na dzień składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8% zgodnie z tym obliczone 

zostały wartości podane w kolumnach „brutto”. 

 

 

 

 

 

 

 



Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są za pomocą urządzeń 

kanalizacyjnych będących w eksploatacji Gminy i świadczone są dla następujących taryfowych grup 

odbiorców usług: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej 

1. Grupa S1 

gospodarstw domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 

odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo-

przemysłowych rozliczani wg wskazań wodomierza głównego 

2. Grupa S2 

gospodarstw domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 

odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo-

przemysłowych rozliczani wg przeciętnych norm zużycia 

3. Grupa S3 

gospodarstw domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali 

odprowadzający ścieki bytowe, mieszaninę ścieków bytowo-

przemysłowych z budynku wielkolokalowego 

4. Grupa S4 

gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe za 

pośrednicywem przepompowni ścieków Pd-1, Pd-2, Pd-3, Pd-4, 

Pd-5, Pd-6, Pd-7, Pd-8, Pd-9, Pd-10 rozliczani wg wskazań 

wodomierza głównego 

5. Grupa S5 

gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe za 

pośrednicywem przepompowni ścieków Pd-1, Pd-2, Pd-3, Pd-4, 

Pd-5, Pd-6, Pd-7, Pd-8, Pd-9, Pd-10 z budynku 

wielkolokalowego 

 


