
Netto z 8% VAT

1. 3. 4. 5. 6.

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    7,96 zł                     8,60 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    9,36 zł                   10,11 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    6,56 zł                     7,08 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    2,65 zł                     2,86 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    3,12 zł                     3,37 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    2,65 zł                     2,86 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    3,12 zł                     3,37 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    2,19 zł                     2,37 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    7,96 zł                     8,60 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    9,36 zł                   10,11 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    6,56 zł                     7,08 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    2,65 zł                     2,86 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    3,12 zł                     3,37 zł zł/m-c

14
cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    2,65 zł                     2,86 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    3,73 zł                     4,03 zł zł/m-c

cena za 1 m³ 
dostarczonej wody

                   2,97 zł                     3,21 zł zł/m³

cena zł/m-c                    3,73 zł                     4,03 zł zł/m-c

Netto z 8% VAT

1. 3. 4. 5. 6.

1.
cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

                   4,49 zł                     4,85 zł zł/m³

2.
cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

                   4,49 zł                     4,85 zł zł/m³

3.
cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

                   4,49 zł 4,85 zł                   zł/m³

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

                   4,49 zł 4,85 zł                   zł/m³

cena zł/m-c 2,65 zł                   2,86 zł                   zł/m-c

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

                   4,49 zł 4,85 zł                   zł/m³

cena zł/m-c 7,96 zł                   8,60 zł                   zł/m-c

zakres I - od 1000 do 2000 mg/l 0,54 zł                   0,58 zł                   zł/m³

zakres II - od 2001 do 3000 mg/l 1,08 zł                   1,17 zł                   zł/m³

zakres III - od 3001 do 4000 mg/l 1,62 zł                   1,75 zł                   zł/m³

zakres IV - od 4001 do 5000 mg/l 2,16 zł                   2,33 zł                   zł/m³

zakres V - powyżej 5000 mg/l 2,70 zł                   2,92 zł                   zł/m³

zakres I - od 500 do 1000 mg/l 0,54 zł                   0,58 zł                   zł/m³

zakres II - od 1001 do 1500 mg/l 1,08 zł                   1,17 zł                   zł/m³

zakres III - od 1501 do 2000 mg/l 1,62 zł                   1,75 zł                   zł/m³

zakres IV - od 2001 do 2500 mg/l 2,16 zł                   2,33 zł                   zł/m³

zakres V - powyżej 2500 mg/l 2,70 zł                   2,92 zł                   zł/m³

zakres I - od 1000 do 3000 mg/l 0,43 zł                   0,46 zł                   zł/m³

zakres II - od 3001 do 5000 mg/l 0,86 zł                   0,93 zł                   zł/m³

zakres III - od 5001 do 7000 mg/l 1,29 zł                   1,39 zł                   zł/m³

zakres IV - od 7001 do 9000 mg/l 1,72 zł                   1,86 zł                   zł/m³

zakres V - powyżej 9000 mg/l 2,15 zł                   2,32 zł                   zł/m³

netto z 8% VAT
1. 3. 4. 5.

1.                269,00 zł                290,52 zł zł/przyłączenie

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie ogłasza zatwierdzone                                                                                                                                                          

Uchwałą NR XIII/123/2015  Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 listopada 2015 roku                                                                                                                                                                                                           

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków                                                                                                                                                                      

na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  dla Miasta Białogard 

Taryfowa grupa odbiorców

2.

Grupa X - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie trzymiesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody8

9

10

11

Jednostka miary

Jednostka miary

4.

5.

15

16

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

Grupa XXXIII  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - Wspólnoty 
Mieszkaniowe rozliczane w okresie trzymiesięcznym z różnic pomiędzy wodomierzem 
głównym, a sumą wodomierzy lokalowych i ryczałtami

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

L.p. Wyszczególnienie

Grupa A – dostawcy ścieków Miasta Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane na 
podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza

1

Taryfowa grupa odbiorców

2.

12

13

2

3

4

5

Grupa VII  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie trzymiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz 
wodomierza dodatkowego

Opłata dodatkowa za zwiększone 
ładunki zanieczyszczeń w 
odprowadzonych i dostarczonych 
ściekach                                                                                 
- dla ścieków przemysłu spożywczego 
zawierającego BZT5

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

6.

L.p. Wyszczególnienie
Cena / stawka

6

7

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

Cena / stawka

Grupa B – dostawcy ścieków Miasta Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Grupa C – dostawcy ścieków Miasta Białogard - pozostali dostawcy

Grupa E – dostawcy ścieków Miasta Białogard - gospodarstwa domowe rozliczane                                            
w okresie trzymiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa K - dostawcy ścieków Miasta Białogard - pozostali dostawcy rozliczani w okresie 
miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

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

Grupa IV  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie miesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym 
posiadający wodomierz dodatkowy

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa V - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie miesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa VIII  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie trzymiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym  
posiadający wodomierz
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa IX  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie trzymiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym 
posiadający wodomierz dodatkowy

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa VI - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie trzymiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa XXII  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie trzymiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz 
wodomierza dodatkowego

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa XXXI  - Miasto  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.

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

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

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

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

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa XX  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie miesięcznym na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody

2.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Cena / stawka

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Grupa XXI  - Odbiorcy usług wodociągowych Miasta Białogard - pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie trzymiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

17

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

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę

Jednostka miary
L.p. Wyszczególnienie

cena za 1 m³ 
odprowadzanych 
ścieków

Opłata dodatkowa za zwiększone 
ładunki zanieczyszczeń w 
odprowadzonych i dostarczonych 
ściekach                                                                                 
- dla ścieków przemysłu spożywczego 
zawierającego ChZT

Opłata dodatkowa za zwiększone 
ładunki zanieczyszczeń w 
odprowadzonych i dostarczonych 
ściekach                                                                                 
- dla ścieków przemysłu zawierającego 
chlorki

7.


