
Netto Brutto

1 2 3 4

1.
Gospodarstwa domowe, budynki mieszkalne 

jednorodzinne i wielorodzinne
3,25* 3,51* zł/m³

2.

Odbiorcy Usługowi, handel, przemysł, instytucje 

użyteczności publicznej, pozostali odbiorcy, woda na 

cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 

22 u.z.z.w.

3,40 3,67 zł/m³

*

Netto Brutto
1 2 3 4

1.

Gospodarstwa domowe, budynki mieszkalne 

jednorodzinne i wielorodzinne, odbiorcy usługowi, 

handel, przemysł i  pozostali odbiorcy, 

5,60* 6,05* zł/m³

* Cena uwzględnia dopłatę  z budżetu Gminy Skarbimierz  dla wszystkich  odbiorców z miejscowości: Skarbimierz, 

Skarbimierz-Osiedle i Pawłów  w wysokości 2,73 zł brutto  do 1 m³  odprowadzonych ścieków   i obowiązuje do 

dnia 31.12.2021 roku - zgodnie z Uchwałą Nr XX/147/2020r. Rady Gminy z dnia 16.12.2020r. w sprawie ustalenia 

dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie 

Skarbimierz.

Do ceny netto określonej w kolumnie 2   doliczono obowiązujący podatek od towarów                                                                  

i usług ( VAT).  Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku  VAT  wynosi 8%.

Cena uwzględnia dopłatę  z budżetu Gminy Skarbimierz  dla odbiorców indywidualnych                                                                  

w wysokości 0,16 zł brutto do 1 m³ dostarczonej wody i obowiązuje do dnia 31.12.2021 roku - zgodnie z Uchwałą 

Nr XX/147/2020r. Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16.12.2020 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz. 

Do cen netto określonych w kolumnie 2   doliczono obowiązujący podatek od towarów                                                                  

i usług ( VAT).  Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku  VAT  wynosi 8%.

Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie                                                                       

obowiązywania  taryfy   od dnia 27.10.2021r.

Tabela 2.1

L.p Taryfowa grupa odbiorców
Cena  zł/m³ Jednostka  

miary

Wysokość cen dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie                                                                      

obowiązywania  taryfy   od dnia 27.10.2021r.

Tabela 1.1

L.p Taryfowa grupa odbiorców
Cena  zł/m³ Jednostka  

miary

                                                  „EKO-Skarbimierz” Sp.  z o.o. 
                      Skarbimierz-Osiedle, ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz 

                              O G Ł A S Z A 

               Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Skarbimierz,  zatwierdzoną decyzją z dnia 30 września 2021r.  Nr WR.RZT.70.93.2021 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na okres 3 lat, ogłoszoną w dniu 19.10.2021r.  

na stronie BIP Wody Polskie, która  obowiązuje od dnia 27.10.2021r.  

Wyciąg z taryfy  obowiązującej  od dnia 27.10.2021r.  


