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Grupa III - Odbiorcy usług wodociagowych Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
miesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym - posiadajacy wodomierz

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 5,85 zł               6,32 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,47 zł               9,15 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                16,24 zł              17,54 zł zł/m-c

Grupa XI  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 5,85 zł               6,32 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,47 zł               9,15 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,71 zł                2,93 zł zł/m-c

Grupa XII  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 5,85 zł               6,32 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,47 zł               9,15 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  3,18 zł                3,43 zł zł/m-c

Grupa XIII  - Odbiorcy usług wodociagowych Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym posiadający wodomierz 

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 5,85 zł               6,32 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,47 zł               9,15 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,71 zł                2,93 zł zł/m-c

Grupa XV  - Odbiorcy usług wodociagowych Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 5,85 zł               6,32 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,47 zł               9,15 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,23 zł                2,41 zł zł/m-c

Grupa XVI  - Odbiorcy usług wodociagowych Gminy Białogard - pozostali odbiorcy rozliczani w okresie 
miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                16,24 zł              17,54 zł zł/m-c

Grupa XVII  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - pozostali odbiorcy rozliczane w okresie 
miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                19,08 zł              20,61 zł zł/m-c

Grupa XXVI  - Odbiorcy usług wodociagowych Gminy Białogard - pozostali odbiorcy rozliczani w okresie 
sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,71 zł                2,93 zł zł/m-c

Grupa XXVII  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - pozostali odbiorcy rozliczani w okresie 
sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  3,18 zł                3,43 zł zł/m-c

Grupa XXVIII  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - pozostali odbiorcy rozliczani w okresie 
sześciomiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym posiadający wodomierz

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,71 zł                2,93 zł zł/m-c

11
Grupa XXXI  - Gmina Białogard na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni                                 
i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do 
zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Grupa XXXV  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczające się 
elektronicznie w okresach miesięcznych

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 5,85 zł               6,32 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,47 zł               9,15 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,89 zł                3,12 zł zł/m-c

Grupa XXXVI  - Odbiorcy usług wodociągowych Gminy Białogard - pozostali odbiorcy rozliczający się 
elektronicznie w okresach miesięcznych

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

               14,32 zł              15,47 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,89 zł                3,12 zł zł/m-c
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Grupa A – dostawcy ścieków Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań 
wodomierza lub przepływomierza

               30,42 zł              32,85 zł zł/m³

- dopłata Gminy               20,92 zł             22,59 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 9,50 zł             10,26 zł zł/m³
Grupa B – dostawcy ścieków Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przepisów 
dotyczących przecietnych norm zużycia

               30,42 zł              32,85 zł zł/m³

- dopłata Gminy               20,92 zł             22,59 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 9,50 zł             10,26 zł zł/m³

3 Grupa C - dostawcy ścieków Gminy Białogard - pozostali dostawcy
cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

               30,42 zł              32,85 zł zł/m³

Grupa G - dostawcy ścieków Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

               30,42 zł              32,85 zł zł/m³

- dopłata Gminy               20,92 zł             22,59 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 9,50 zł             10,26 zł zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,71 zł                2,93 zł zł/m-c
Grupa H - dostawcy ścieków Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego

               30,42 zł              32,85 zł zł/m³

- dopłata Gminy               20,92 zł             22,59 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 9,50 zł             10,26 zł zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  3,18 zł                3,43 zł zł/m-c
Grupa J - dostawcy ścieków Gminy Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane w okresie 
sześciomiesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przecietnych norm zużycia wody

               30,42 zł              32,85 zł zł/m³

- dopłata Gminy               20,92 zł             22,59 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 9,50 zł             10,26 zł zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                  2,23 zł                2,41 zł zł/m-c
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1.              269,00 zł            290,52 zł zł/przyłączenie

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków
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OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, iż w trybie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                                                                                                                                                         

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza na okres  od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.                                                                                                                                          

nowe taryfy na świadczenie usług  na terenie Gminy Białogard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/105/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                                                             

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w Gminie Białogard ustalono dopłatę dla odbiorców wody - gospodarstw domowych, tj. osób fizycznych nie 

prowadzących działalności gospodarczej  w Grupach taryfowych III, XI, XII, XIII, XV i XXXV w przedziale zużycia do 20 m3 na gospodarstwo domowe miesięcznie w wysokości 

5,85 zł/m3 netto - 6,32 zł/m3 brutto oraz dla dostawców ścieków - gospodarstw domowych, tj. osób fizycznych                                                                                                                                                                      

nie powadzących działalności gospodarczej  w Grupach taryfowych A, B, G, H, J  w wysokości 20,92 zł/m3 netto - 22,59 zł/m3 brutto                                                                                                                  

w przedziale dostawy do 20 m3 na gospodarstwo domowe miesięcznie.           

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena / stawka Jednostka 

miary

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
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cena za 1 m³ 
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cena za 1 m³ 
dostarczonej wody
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dostarczonej wody

Wyszczególnienie

Wysokość cen za odprowadzane ścieki
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L.p.

13

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

1
cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

Cena / stawka Jednostka 
miary
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Wyszczególnienie
Cena / stawka Jednostka 

miary
L.p.

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

2.

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

Taryfowa grupa odbiorców


