
Cena brutto Cena brutto 

Cena za 1 m3 dostarczanej wody 2,19 zł 3,21 zł

 Cena za 1 m3 odebranych ścieków 5,02 zł 5,89 zł
 Stawka opłaty abonamentowej za dostarczaną wodę 

- odbiorcy rozliczani fakturą papierową 4,58 zł 4,75 zł

 Stawka opłaty abonamentowej za dostarczaną wodę 
- odbiorcy rozliczani e-fakturą 3,6 zł 3,73 zł

 Stawka opłaty abonamentowej za odebrane ścieki 
- odbiorcy rozliczani fakturą papierową 4,58 zł 4,75 zł

 Stawka opłaty abonamentowej za odebrane ścieki 
- odbiorcy rozliczani e-fakturą 3,6 zł 3,73 zł

Dług 

17.455.882 zł 158.279.877 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca (PLN)

1.156 zł 2 589 zł

selekcja bez 
selekcji selekcja bez 

selekcji
16,00 zł (1- 4 osoby)

14,00 zł (przy kompostwaniu) 
8,00 zł (5 i 6 osoba)

4,00 zł (7 i więcej)

32,00 zł

16,00 zł
8,00 zł

10,90 zł 43,60 zł

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp.
0,80 zł od 1 m2  pow. 

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gosp.
 0,86 zł od 1 m2  pow.

od gruntów pozostałych 0,36 zł od 1 m2  pow. użytk. od gruntów pozostałych 0,44 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części mieszk. 0,70 zł od 1 m2 pow. użyt. od budynków lub ich części mieszk. 0,72 zł od 1 m2 pow. użyt.

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gosp.19,50 zł od 1 m2  pow. użyt.

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gosp. 22 zł od 1 m2  pow. użyt.

od budynków lub ich części pozostałychnp. (garaże) 
5,60 zł od 1 m2  pow. użyt.

od budynków lub ich części pozostałych np. (garaże) 
7,30 zł od 1 m2  pow. użyt.

GMINA CHEŁM MIASTO CHEŁM

od gruntów gospodarstw rolnych 140,00 zł          od gruntów gospodarstw rolnych 146,38 zł

Wszystkie podatki od środków transportu w Gminie Chełm są niższe niż w Mieście Chełm

budynki pozostałe stanowiące własność osób fiz., których 
wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta BRAK ZWOLNIENIA

budynki mieszkalne położone na gruntach gospod. rolnych BRAK ZWOLNIENIA

grunty pod drogami wewn. nie będące drogami publicznymi, BRAK ZWOLNIENIA

budynki i budowle lub ich części przekazane na podst. umowy 
do wykorzystania na potrzeby zbiorowego zaopat. w wodę 

i odporawadzania ścieków
BRAK ZWOLNIENIA

budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności kulturalnej i działalności kultury fiz. i sportu,  BRAK ZWOLNIENIA

autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci 
i młodzieży do szkół i przedszkoli  BRAK ZWOLNIENIA

samochody ciężarowe o dpouszczalnej masie całk. pow.3,5 t 
i poniżej 12 t, związane wyłącznie z działalnością rolniczą  BRAK ZWOLNIENIA


