
Gmina Cena
1q żyta

Woda
1m3

ceny
brutto

Ścieki
1m3

ceny
brutto

Budynki 1m2 pow.
użytkowej
na obrót

mat.
siewnym

1m2 pow.
przeznaczonej na

prowadzenie dział.
gosp. w zakresie

świadczeń
zdrowotnych

1m2 pow.
przeznaczonej na

prowadzenie
odpłatnej statutowej

dział. pożytku
publicznego

Pozost
ałe

pow.
użytko

we

Domki
letnisk

owe
Garaż

Budynki
gosp.

położone
na terenie
wiejskim

Budynki
gosp.

położone
na terenie

miasta

Od budowli

1m2 pow.
gruntów

zw. z
dział.

gospod.

Od gruntów pod
wodami pow.stoj.

lub wodami
pow.pł. jez. i

zbior. szt. od 1ha

Od
pozostałyc

h
powierzch

ni

1 m2 gruntów
niezabudowan
ych objętych
rewitalizacją

Cena wywozu  odpadów komunalnych  

1m2

pow.
mieszk
alnej

1m2 pow.
Użytkowej z
działalności

gospod.

Segregowane Niesegregowane 

Pyrzyce 55,54
zł

PPK -
MIASTO

0,77 zł 22,71 zł 10,62  zł 4,63 zł 4,83 zł 4,83 zł …… 7,65 zł 4,83 zł

        2 %  wartości
budowli

0,90 zł 4,56 zł 0,48 zł 3,15 zł

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od osoby 
18 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
zamieszkałej 
nieruchomość za 
odpady zbierane w
sposób 
selektywny.  

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od osoby 
36 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
zamieszkałej 
nieruchomość za 
odpady zbierane w
sposób zmieszany

5,22 zł 8,54 zł
    1,32 % od 
wartości budowli 
służących do 
odprowadzania i 
oczyszczania 
ścieków oraz  
związanych z 
wytwarzaniem 
energii cieplnej i 
siłowni wiatrowych

SM Świt w
Żabowie

4,18 zł 7,62 zł

Wodociągi
Zachodniopomo

rskie w
Goleniowie 

4,50 zł  ……..

Lipiany 58,46
zł

Gminny Zakład
Lipiany i Jedlice

dla gosp.
domowych

0,78 zł 21,03 zł 11,18 zł 4,65 zł 5,62 zł 7,56 zł 8,00 zł 7,40 zł 5,54 zł 6,05 zł

                                 
0,48 %  od wartości
budowli 
wykorzystywanych  
do wytwarzania 
wody, ciepła, 
rurociągów i 
przewodów sieci 
ciepła i wody, 
odprowadzania i 
oczyszczania 
ścieków. 2% wart. 
od pozostałych. 

0,90 zł 4,80 zł

0,45 zł
grunty

zabudowan
e 0,50 zł

grunty  Bp
0,40 zł

grunty Bp
wykorzyst
ywane na
ogrody
0,50 zł

pozostałe
grunty

3,15 zł

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od zużycia wody 
7,10 zł za m3 
odpadów 
komunalnych 
liczony na 1 m3 
zużytej w 
gospodarstwie 
domowym wody

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od zużycia wody 
28,40 zł za m3 
odpadów 
komunalnych 
liczony na 1 m3 
zużytej w 
gospodarstwie 
domowym wody

4,80 zł 7,47 zł

Wodociągi
Zachodniopomo

rskie w
Goleniowie 

5,12 zł 8,82 zł

Bielice 58,46
zł

Wodociągi
Zachodniopomo

rskie w
Goleniowie 

0,75 zł 23,36 zł 11,18 zł 4,87 zł 7,04 zł 7,04 zł …….. …….. ………. -------- 2% 0,95 zł 4,80 zł 0,30 zł 3,15 zł

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od zużycia wody 
7,10 zł za m3 
odpadów 
komunalnych 
liczony na 1 m3 
zużytej w 
gospodarstwie 
dom.  wody

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od zużycia wody 
28,40 zł za m3 
odpadów 
komunalnych 
liczony na 1 m3 
zużytej w 
gospodarstwie 
dom. wody

4,32 zł
19,34

zł

Kozielice 55,12
zł

Wodociągi
Zachodniopomo

rskie w
Goleniowie                                          

0,70 zł 23,65 zł 11,12 zł 4,84 zł 8,00  zł 3,68 zł 8,00 zł 4,85 zł -------- --------
2% od wartości

budowli

0,49 zł
grunty na
rekreacje
0,93 zł
grunty
pozost.
Dział.
gosp

4,80 zł 0,13 zł 3,13  zł

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od osoby 
17 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
zamieszkałej 
nieruchomość za 
odpady zbierane w
sposób selektywny

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od osoby 
34 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
zamieszkałej 
nieruchomość za 
odpady zbierane w
sposób zmieszany

5,40 zł 8,46 zł

Przelewice 58,46
zł

Gmina
Przelewice

0,49 zł 15,22 zł 5,09 zł 4,32 zł 3,89 zł 3,89 zł -------- 3,89 3,89 -------- 2% 0,72 zł 4,78 zł 0,13 zł 3,15 zł

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od osoby 
15 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
zamieszkałej 
nieruchomość za 
odpady zbierane w
sposób selektywny

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od osoby 
30 zł miesięcznie 
od każdej osoby 
zamieszkałej 
nieruchomość za 
odpady zbierane w
sposób zmieszany

5,03 zł 9,87 zł

Warnice 55,00
zł

Wodociągi
Zachodniopomo

rskie w
Goleniowie       

0,65 zł 22,00 zł 10,65 zł 4,65 zł 0,20 zł ……… -------- -------- -------- --------

2%  od wartości
budowli

0,85 zł 4,60 zł

0,20  zł za
m2

powierzch
ni

użytkowej

3,00 zł

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od zużycia wody 
7,10 zł za m3 
odpadów 
komunalnych 
liczony na 1 m3 
zużytej w 
gospodarstwie 
domowym wody

Cena wywozu 
odpadów liczona 
od zużycia wody 
28,40 zł za m3 
odpadów 
komunalnych 
liczony na 1 m3 
zużytej w 
gospodarstwie 
domowym wody

5,13 zł 8,89 zł


