
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie gminy Orońsko 

O G Ł O S Z E N I E 
  
Urząd Gminy w Orońsku ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Orońsko na okres od 28 maja 2022 r. do 

27 maja 2025 r. zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, po zastosowaniu dopłat do odprowadzanych ścieków uchwalonych przez Radę 

Gminy w Orońsku: 

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
na okres od 28.05.2022 r. - 27.05.2025 r. 

 Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 28.05.2022 r. - 27.05.2025 r.: 

  

Taryfowa grupa odbiorców 
Rodzaje 

cen 

Okres 

obowiązywania cen 

Ceny 

netto 

Ceny 

brutto 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe  

pobierające wodę na cele bytowe 

(W1) 
 

cena wody 

(zł/m3) 

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
2,30 2,48 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
2,32 2,51 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
2,33 2,52 

Pozostali odbiorcy – instytucje 

użyteczności publicznej, podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą 

pobierające wodę na cele 

prowadzonej działalności  

(W2) 

cena wody 

(zł/m3) 

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
2,37 2,56 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
2,39 2,58 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
2,39 2,58 

Gmina – woda przeznaczona na cele 

przeciwpożarowe  

(W3) 

cena wody 

(zł/m3) 

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
2,30 2,48 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
2,32 2,51 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
2,33 2,52 

Gmina – woda przeznaczona do 

zasilania publicznych fontann, 

zraszania publicznych ulic, 

publicznych terenów zielonych 

(W4) 

cena wody 

(zł/m3) 

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
2,37 2,56 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
2,39 2,58 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
2,39 2,58 

 
 
 
 



Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres  
28.05.2022 r. - 27.05.2025 r.: 

 

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaje cen 

Okres 

obowiązywania 

cen 

Ceny 

netto 

Ceny 

brutto 

1 2 3 4 5 

Budynki mieszkalne jednorodzinne  

i wielorodzinne, z których ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni 

ścieków w Orońsku 

(S1 Or) 

cena za 

odprowadzanie 

ścieków  

(zł/m3) 

                        

     

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
6,00 6,48 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
6,20 6,70 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
6,40 6,91 

Pozostali odbiorcy, budynki 

użyteczności publicznej, odbiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą, 

z których ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni w Orońsku 

(S2 Or) 

cena za 

odprowadzanie 

ścieków  

(zł/m3) 

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
6,00 6,48 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
6,20 6,70 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
6,40 6,91 

Budynki mieszkalne jednorodzinne  

i wielorodzinne, z których ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni 

ścieków w Łaziskach 

(S1 Ła) 

cena za 

odprowadzanie 

ścieków  

(zł/m3) 

                        

            

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
6,00 6,48 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
6,20 6,70 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
6,40 6,91 

Pozostali odbiorcy, budynki 

użyteczności publicznej, odbiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą, 

z których ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni w Łaziskach 

(S2 Ła) 

cena za 

odprowadzanie 

ścieków  

(zł/m3) 

 28.05.2022 r.  

           - 27.05.2023 r. 
6,00 6,48 

28.05.2023 r.  

           - 27.05.2024 r. 
6,20 6,70 

28.05.2024 r.  

           - 27.05.2025 r. 
6,40 6,91 

 


