INFORMACJA O TARYFIE NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCA OD 01 MARCA 2022 ROKU
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie informuje, że decyzją z dnia
02.02.2022 r. nr WA.RZT.70.308.2021/9, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ćmielów. Taryfa opublikowana w dniu 21.02.2022 r. na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wchodzi w życie od dnia 01.03.2022 r.
1. Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Ćmielów na okres trzech lat tj. od 01.03.2022r. do 28.02.2025r.

Woda
Wyszczególnienie

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Lp.

– cena wody (zł/m3)
– stawka opłaty
abonamentowej
– cena wody (zł/m3)
– stawka opłaty
abonamentowej
– cena wody (zł/m3)
– stawka opłaty
abonamentowej

1 Grupa 1

2 Grupa 2

3 Grupa 3

4

Rodzaj cen i stawek
opłat

Wielkość cen i stawek opłat w zł (w cenach netto)
W okresie od 1 do
12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy tj.
od 01.03.2022r.
do 28.02.2023r.
3,23

W okresie od 13 do
24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy tj.
od 01.03.2023r.
do 29.02.2024r.
3,28

W okresie od 25 do
36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy tj.
od 01.03.2024r.
do 28.02.2025r.
3,32

2,08

2,14

2,20

3,23

3,28

3,32

3,72

3,83

3,93

3,23

3,28

3,32

0,43

0,45

0,46

3,23

3,28

3,32

1,73

1,78

1,83

3,23

3,28

3,32

4,33

4,46

4,58

– cena wody (zł/m3)

Grupa 4

– stawka opłaty
abonamentowej
– cena wody (zł/m3)
– stawka opłaty
abonamentowej

5 Grupa 5

Ścieki
Wyszczególnienie

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

1 Grupa 1

2 Grupa 2

Rodzaj cen i stawek
opłat

– cena usługi
odprowadzania
ścieków
– stawka opłaty
abonamentowej
– cena usługi
odprowadzania
ścieków
– stawka opłaty
abonamentowej

Wielkość cen i stawek opłat w zł (w cenach netto)
W okresie od 1 do
12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy
od 01.03.2022r.
do 28.02.2023r

W okresie od 13 do
24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy
od 01.03.2023r.
do 29.02.2024r.

W okresie od 25 do
36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy
od 01.03.2024r.
do 28.02.2025r

9,30

9,37

9,43

2,84

2,90

2,96

9,30

9,37

9,43

4,03

4,12

4,20

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości 8%.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LII/336/2022 z dnia 25 lutego 2022r. – Gmina
Ćmielów dopłaca do ceny ścieków komunalnych od gospodarstw domowych (Grupa I-ścieki) 3,00
zł do 1 m³ ścieków ( dotacja przedmiotowa).

2. Taryfowe grupy odbiorców usług:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono pięć taryfowych grup odbiorców
usług:
- Grupa I : gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalnobytowe, których przyłącza są na konserwacji Zakładu, rozliczanych co 2 miesiące wg wskazań
wodomierza, rozliczanych w okresie 2-miesięcznym.
- Grupa II : jednostki budżetowe, podmioty gospodarcze i pozostałe usługi – odbiorcy usług
pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, których przyłącza są na konserwacji Zakładu,
rozliczanych co miesiąc wg wskazań wodomierza, rozliczanych w okresie 1-no miesięcznym.
- Grupa III : gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalnobytowe których przyłącza są na konserwacji Zakładu, rozliczanych wg przeciętnych norm
zużycia, rozliczanych w okresie 2-miesięcznym.
- Grupa IV: Gmina –woda z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania
publicznych fontann i do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych w oparciu o przeciętne
normy zużycia, w rozliczeniu 1-no miesięcznym.
Grupa V: Gmina – woda pobrana z hydrantów na cele p-poż w oparciu o comiesięczne
informacje od Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Ochotniczych Straży
Pożarnych o ilości pobranej wody
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców
usług:
- Grupa I : gospodarstwa domowe – odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe,
których przyłącza są na konserwacji Zakładu, rozliczanych co 2 miesiące w oparciu o ilość
zużycia wody liczonej wg wskazań wodomierza, odprowadzające ścieki bytowe,
- Grupa II : jednostki budżetowe, podmioty gospodarcze i pozostałe usługi – odbiorcy usług
odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, których przyłącza są na konserwacji Zakładu,

rozliczanych co miesiąc w oparciu o ilość zużycia wody liczonej wg wskazań wodomierza,,
odprowadzające ścieki bytowe.

