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Obowiązujące od dnia 29.12.2021 r. na terenie gminy Opole Lubelskie stawki opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania 

ścieków: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców  Kto zalicza się do tej grupy  Stawki  

 Dostarczanie wody 

1.  Grupa 1 – cel socjalno bytowy  Ogródki działkowe  Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – nie dotyczy 
Abonament – 6,84 zł/netto za miesiąc  

2.  Grupa 2 – cel socjalno bytowy Wspólnoty mieszkaniowe, domy wielolokalowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe  

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 3,42 zł/netto za miesiąc  

3.  Grupa 3 – cel socjalno bytowy Woda pobierana przez gospodarstwa domowe na 
terenie miejskim 

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – nie dotyczy 
Abonament – 3,42 zł/netto za miesiąc  

4.  Grupa 4 – cel socjalno bytowy Gospodarstwa  domowe na terenie miejskim, które 
odprowadzają również ścieki do kanalizacji  

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 3,40 zł netto/m3    
Abonament – 1,71 zł/netto za miesiąc  

5.  Grupa 5 – cel socjalno bytowy Gospodarstwa domowe na terenie wiejskim Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – nie dotyczy 
Abonament – 2,28 zł/netto za miesiąc  

6.  Grupa 6 – cel socjalno bytowy Gospodarstwa domowe na terenie miejskim Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – nie dotyczy 
Abonament – 1,26 zł/netto za miesiąc  

7.  Grupa 7 – cel socjalno bytowy Gospodarstwa  domowe na terenie miejskim, które 
odprowadzają również ścieki do kanalizacji  

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 0,63 zł/netto za miesiąc  
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8.  Grupa 8 – cel socjalno bytowy Gospodarstwa domowe na terenie wiejskim Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – nie dotyczy 
Abonament – 0,84 zł netto/za miesiąc  

9.  Grupa 9 – cele produkcja żywności i 
farmaceutyczne 

Firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą 
związaną z przetwarzaniem żywności , zakłady 
przetwórstwa owoców i warzyw itp., 

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – nie dotyczy  
Abonament – 6,84 zł netto/za miesiąc 

10.  Grupa 10 – cele produkcja żywności i 
farmaceutyczne 

Firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą 
związaną z przetwarzaniem żywności , zakłady 
przetwórstwa owoców i warzyw itp., 

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 8,61 netto/m3    
Abonament – 3,42 zł netto/za miesiąc 

11.  Grupa 11 – cele produkcyjne oraz 
pozostałe  
 

Firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność 
gospodarczą itp.  pobierające wodę do celów 
produkcyjnych, gospodarczych lub technologicznych 
z wyłączeniem produkcji żywności; woda do celów 
ppoż. 

Woda – 3,16 zł netto/m3  
Ścieki – nie dotyczy 
Abonament – 6,84 zł netto/za miesiąc 

12.  Grupa 12 – cele produkcyjne oraz 
pozostałe  

Firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność 
gospodarczą itp.  pobierające wodę do celów 
produkcyjnych, gospodarczych lub technologicznych 
z wyłączeniem produkcji żywności; woda do celów 
ppoż. 

Woda – 3,16 zł netto/m3 
Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 3,42 zł netto/za miesiąc 
 

Odprowadzanie ścieków 

13.  Grupa 2 - Ścieki bytowe  Wspólnoty mieszkaniowe, domy wielolokalowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe  

Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 3,42 zł/netto za miesiąc 

14.  Grupa 4 - Ścieki bytowe Gospodarstwa  domowe na terenie miejskim,  Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 3,40 zł netto/m3    
Abonament – 1,71 zł/netto za miesiąc 

15.  Grupa 7 - Ścieki bytowe Gospodarstwa  domowe na terenie miejskim Woda – 3,16 zł netto/m3    
Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 0,63 zł/netto za miesiąc 

16.  Grupa 12- Ścieki bytowe Firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność 
gospodarczą itp.  pobierające wodę do celów 

Woda – 3,16 zł netto/m3 
Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
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produkcyjnych, gospodarczych lub technologicznych 
z wyłączeniem produkcji żywności; woda do celów 
ppoż. 

Abonament – 3,42 zł netto/za miesiąc 

17.  Grupa 13 - Ścieki bytowe Instytucje, firmy, osoby prowadzące działalność 
gospodarczą itp., odprowadzający tylko ścieki 
bytowe, niepobierający wody z sieci wodociągowej  

Ścieki – 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 6,84 zł netto/za miesiąc 

18.  Grupa 14 - Ścieki bytowe Gospodarstwa domowe na terenie miejskim Ścieki - 3,40 zł netto/m3 
Abonament – 3,42 zł netto/za miesiąc 

19.  Grupa 10 - Ścieki przemysłowe   ścieki z produkcji przemysłowej z przetwórstwa 
spożywczego, owoców i warzyw, mięsnego, 
mleczarskiego; ścieki z działalności gastronomicznej, 
myjni samochodowych, pralni oraz niewymienione 
powyżej; 

Woda - 3,16 zł netto/m3 
Ścieki – 8,61 zł netto/m3 
Abonament – 3,42 zł/za miesiąc 

20.  Grupa  15 – Ścieki przemysłowe ścieki z produkcji przemysłowej z przetwórstwa 
spożywczego, owoców i warzyw, mięsnego, 
mleczarskiego; ścieki z działalności gastronomicznej, 
myjni samochodowych, pralni oraz niewymienione 
powyżej; 

Ścieki – 8,61 zł netto/m3 
Abonament – 6,84 zł netto/za miesiąc 

 

 

 


