
Wyciąg z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 

obowiązującej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. po uwzględnieniu dotacji przedmiotowej                      

do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla grupy 1 taryfowej grupy odbiorców . 

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. 

Lp. Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłat 

Jednostka miary 

Netto z VAT 

1 Grupa 1 Cena za dostarczoną wodę 

Stawka opłaty abonamentowej 

4,38* 

5,27 

4,73 * 

5,69 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

2 Grupa 2 Cena za dostarczoną wodę 

Stawka opłaty abonamentowej 

5,00 

5,27 

5,40 

5,69 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

3 Grupa  3 Cena za dostarczoną wodę 

Stawka opłaty abonamentowej 

5,33 

5,67 

------- 

------- 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

*cena po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r. 

Lp. Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłat 

Jednostka miary 

Netto z VAT 

1 Grupa 1 Cena za dostarczoną wodę 

Stawka opłaty abonamentowej 

4,49* 

5,39 

4,85 * 

5,82 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

2 Grupa 2 Cena za dostarczoną wodę 

Stawka opłaty abonamentowej 

5,11 

5,39 

5,52 

5,82 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

3 Grupa  3 Cena za dostarczoną wodę 

Stawka opłaty abonamentowej 

5,45 

5,80 

------- 

------- 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

*cena po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.  

Lp. Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłat 

Jednostka miary 

Netto z VAT 

1 Grupa 1 Cena za odebrane ścieki 

Stawka opłaty abonamentowej 

4,48* 

4,42 

4,84* 

4,77 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

2 Grupa 2 Cena za odebrane ścieki 

Stawka opłaty abonamentowej 

4,96 

4,42 

5,36 

4,77 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

3 Grupa 3 Cena za odebrane ścieki  

Stawka opłaty abonamentowej 

5,33 

4,76 

------ 

------ 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

*cena po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.  

Lp. Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka 

opłat 

Jednostka miary 

Netto z VAT 

1 Grupa 1 Cena za odebrane ścieki 

Stawka opłaty abonamentowej 

4,52* 

4,45 

4,88* 

4,81 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

2 Grupa 2 Cena za odebrane ścieki 

Stawka opłaty abonamentowej 

5,00 

4,45 

5,40 

4,81 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

3 Grupa 3 Cena za odebrane ścieki  

Stawka opłaty abonamentowej 

5,38 

4,81 

------ 

------ 

zł/m3 
zł/odb.usług/m-c 

*cena po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

 

Uchwałą nr XXXIII/255/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28  grudnia 2022 r., przyznano dotację 

przedmiotową do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy 1 tj. gospodarstw domowych  w wysokości                     



0,62 zł netto, oraz do 1 m3 odebranych ścieków dla  grupy 1 tj. gospodarstw domowych w wysokości 

0,48 zł netto w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. 

Taryfowe grupy odbiorców. 

Grupa 1 : Gospodarstwa domowe 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach 

gospodarstw domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, 

remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach działki budowlanej 

przeznaczonej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Zalicza się do tej grupy w szczególności 

właścicieli domów jednorodzinnych  i wielorodzinnych. 

Grupa 2. Pozostali odbiorcy 

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, 

składową, transportową lub usługową dla których jednym z powodów poboru wody jest 

wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych,  

technologicznych, p.poż, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo                     

i inni) oraz prowadzących działalność gospodarczą nie związaną z działalnością produkcyjną 

handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych 

grupach taryfowych. 

Grupa 3. Jednostki Organizacyjne Gminy 

Do tej grupy zaliczamy jednostki organizacyjne gminy (zakłady budżetowe, szkoły podstawowe 

zarządzane przez gminę, Urząd Gminy, remizy OSP, Domy Ludowe, woda do celów p.poż), które 

są rozliczane notami księgowymi bez uwzględnienia podatku VAT.   


