
Załącznik do uchwały Nr X.58.15. Rady Gminy Cielądz z dnia 31 lipca 2015 r. 

RODZAJ GRUPY 

 
CHARAKTERYSTYKA TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW  

 
TARYFA  

 
GRUPA I 
GOSPODARSTWA 
DOMOWE 

 
Właściciel i zarządcy budynków mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, dla których woda 
dostarczana jest do spożycia przez ludzi – do picia, przygotowania posiłków lub do innych 
celów w gospodarstwach domowych, w tym do podlewania ogródków, ogródków 
działkowych, a także na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych, z wyłączeniem 
specjalnych działów produkcji rolnej, a odprowadzane ścieki powstają w wyniku 
funkcjonowania gospodarstw domowych. 

    
2.50 zł. za 1 m3 

GRUPA II 
INSTYTUCJE 
UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  
Wytwarzające 
ścieki 
wyłączenie o 
charakterze 
socjalno-
bytowym 

 

 
Odbiorcy, dla których woda dostarczona jest z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi na 
cele socjalno-bytowe, na utrzymanie czystości oraz na cele przeciwpożarowe,                                
a odprowadzane ścieki pochodzą z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i mają charakter 
ścieków bytowych w rozumieniu art. 2 p. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                        
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności: instytucje administracji publicznej, 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, obrony narodowej, wymiaru sprawiedliwości, porządku 
publicznego, organizacje społeczne i polityczne nie prowadzące działalności gospodarczej, 
jadłodajnie, bary, stołówki, restauracje, placówki oświatowo - wychowawcze, kultury 
fizycznej i sportu, straży pożarnej oraz inne nie prowadzące działalności gospodarczej. 

      
2.50 zł. za 1 m3 
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GRUPA III 

PRODUKCJA                
I USŁUGI 
Podmioty 
gospodarcze 
odprowadzające 
ścieki socjalno-
bytowe 

 
Podmioty gospodarcze, dla których woda dostarczana jest wyłącznie dla potrzeb socjalno-
bytowych załogi, a profil produkcji lub świadczonych usług nie wymaga użycia wody. 
Odprowadzane ścieki z obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza bez 
zastosowania wody w procesie produkcyjno- usługowym mają charakter ścieków bytowych  
w rozumieniu art. 2 p. 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności podmioty: o profilu handlowym                   
i usługowym, usługi krawieckie, usługi szewskie, usługi fryzjerskie, bankowe, 
ubezpieczeniowe, komunalne, kominiarskie, kawiarnie, drobna wytwórczość, itp. 

 
2.50 zł. za 1 m3 

 

 
GRUPA IV 
PRODUKCJA I 
USŁUGI 
Podmioty 
gospodarcze 
odprowadzające 
ścieki z 
procesów 
technologicznych 
i produkcyjnych  

 
Podmioty gospodarcze, dla których woda dostarczana jest do celów technologicznych                   
w procesie produkcji lub świadczenia usług oraz do innych celów związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, z włączeniem przetwórstwa rolno-spożywczego, a odprowadzane 
ścieki pochodzą z terenów, na których prowadzona jest działalność produkcyjna lub usługowa 
i mają charakter ścieków komunalnych lub przemysłowych w rozumieniu art.2 p-kt10 i 11 
ustawy oraz nie zawierają metali ciężkich. 
Do w/w grupy odbiorców zalicza się w szczególności podmioty z branży: produkcji 
materiałów budowlanych, remontowo-budowlanych, hurtownie płodów rolnych, rozlewnie                
i wytwórnie napojów, myjnie samochodowe, zakłady kamieniarskie, pełnozakresowe stacje 
obsługi pojazdów, stacje benzynowe posiadające myjnie samochodowe, zakłady mięsne, 
ubojnie, masarnie, piekarnie, cukiernie, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo- 
warzywnego, domy weselne itp. pod warunkiem, że w/w podmioty mogą być zobowiązane do 
posiadania odpowiednich separatorów na kolektorze ścieków przemysłowych lub 
przyzakładowego podczyszczania ścieków. 

 
4.00 zł. za 1 m3 

 


