
Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

Wójt Gminy Smyków informuje, że na podstawie Decyzji WA.RZT.70.1.2021/5 z dnia 

23.04.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków,  Uchwały NR 226/XXXI/2022 Rady Gminy 

Smyków z dnia 12 maja 2022r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków, od dnia 27.05.2022r. 

obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

 

Taryfowa grupa 

odbiorców 

Cena i stawka opłaty za dostarczoną wodę 

netto w zł/m³ brutto w zł/m³ 

 

cena 

 

dopłata 

gminy 

cena do 

zapłaty przez 

odbiorcę 

 

cena 

 

dopłata 

gminy 

cena do 

zapłaty 

przez 

odbiorcę 

Gospodarstwa 

domowe  

cena za 1 m3 wody 7,04 3,16 3,88 7,60 3,41 4,19 

stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/odb/okres 

rozliczeniowy) 

3,60  3,60 3,89  3,89 

Pozostali 

odbiorcy 

cena za 1 m3 wody 7,36 3,11 4,25 7,95 3,36 4,59 

stawka opłaty 

abonamentowej 

(zł/odb/okres 

rozliczeniowy) 

3,60  3,60 3,89  3,89 

 

 

Taryfowa grupa 

odbiorców 

Cena za odprowadzone ścieki 

netto w zł/m³ brutto w zł/m³ 

 

cena 

 

dopłata 

gminy 

cena do 

zapłaty przez 

odbiorcę 

 

cena 

 

dopłata 

gminy 

cena do 

zapłaty 

przez 

odbiorcę 

Gospodarstwa domowe 

 będące jednocześnie 

odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia      

w wodę oprowadzające 

ścieki kanalizacją 

grawitacyjną 

cena za 1 m3 

ścieków 
14,43 9,85 4,58 15,59 10,64 4,95 

Gospodarstwa domowe 

 będące jednocześnie 

odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oprowadzające 

ścieki kanalizacją tłoczną 

cena za 1 m3 

ścieków 
14,46 10,14 4,32 15,62 10,95 4,67 



Taryfowa grupa 

odbiorców 

Cena za odprowadzone ścieki 

netto w zł/m³ brutto w zł/m³ 

 

cena 

 

dopłata 

gminy 

cena do 

zapłaty przez 

odbiorcę 

 

cena 

 

dopłata 

gminy 

cena do 

zapłaty 

przez 

odbiorcę 

        

Gospodarstwa domowe 

nie będące jednocześnie 

odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia      

w wodę oprowadzające 

ścieki kanalizacją 

grawitacyjną 

cena za 1 m3 

ścieków 
14,79 10,21 4,58 15,97 11,02 4,95 

Gospodarstwa domowe 

 nie będące jednocześnie 

odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oprowadzające 

ścieki kanalizacją tłoczną 

cena za 1 m3 

ścieków 
13,81 9,49 4,32 14,92 10,25 4,67 

Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 

ścieków 
14,49 9,65 4,84 15,65 10,42 5,23 

 
 

 

 

 
Wójt Gminy Smyków 

                                                                         /-/Jarosław Pawelec 

 


