
Uzasadnienie wysokości opłat w taryfach na okres od 01.02.2014 - 31.01.2015                                                        

na terenie Miasta i Gminy Tychowo 

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, iż taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące na terenie 

Miasta i Gminy Tychowo na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. zostały opracowane zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 

taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. Nr 127, poz. 886). 

Taryfowe ceny i stawki opłat zostały tak skalkulowane, aby zapewnić pokrycie kosztów 

eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym amortyzacji, podatków  

i opłat niezależnych od Spółki, opłat za korzystanie ze środowiska, spłat rat kapitałowych i odsetek od 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

W ramach Projektu pn. „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa  w Dorzeczu Parsęty” 

na terenie Gminy Tychowo zrealizowano inwestycje w infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej o 

wartości 53,9 mln zł (wg. stanu na 31.12.2012), z czego wykonano 54,4 km sieci wodociągowej, 71,3 

km sieci kanalizacji sanitarnej, 69 przepompowni ścieków, zmodernizowano Stacje Uzdatniania Wody 

w miejscowości Tychowo, Zaspy Wielkie, Dobrowo, zlikwidowano oczyszczalnię ścieków w 

miejscowości Wicewo,  zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Tychowie. Celem realizacji projektu 

było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, wyeliminowanie 

niekontrolowanych zrzutów ścieków do wód i gruntów, likwidacja zbiorników bezodpływowych, 

poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wody, stworzenie warunków do rozwoju 

Gminy oraz poprawa standardu życia mieszkańców.    

W wyniku przejętego do eksploatacji majątku występują wysokie koszty działalności będące 

pochodną wartości wytworzonych inwestycji takich jak amortyzacja, podatek od nieruchomości, oraz 

opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i terenach leśnych, opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, energii elektrycznej, kosztów finansowych wynikających ze spłaty odsetek 

od zaciągniętych pożyczek na tzw. wkład własny oraz innych kosztów wynikających z inflacji. 

W roku 2014 cena wody dla odbiorców Miasta i Gminy Tychowo wzrośnie o 6,4% w stosunku 

do ceny obowiązującej w roku 2013, natomiast cena ścieków spadnie o 7,7%. 

 W Gminie Tychowo w cenie wody  koszty eksploatacyjne stanowią 31% kosztów, pozostałe 

69% kosztów stanowi : amortyzacja (33%), podatki i opłaty (33%), odsetki od zaciągniętych pożyczek i 

kredytów (3%), podobnie w cenie ścieków: koszty eksploatacyjne stanowią  34%,  pozostałe 66% 

kosztów stanowi: amortyzacja (29%), podatki i opłaty (34%), odsetki od zaciągniętych pożyczek  

i kredytów (3%).  

W taryfach na 2014 rok obok opłat abonamentowych dla odbiorców wody wyodrębniono 

dodatkowo opłaty abonamentowe dla dostawców ścieków nie będących odbiorcami wody. Opłaty 

abonamentowe zarówno dla odbiorców wody jak i dostawców ścieków wyliczone zostały wg okresów 

rozliczeniowych z podziałem na gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców.  W Mieście i 

Gminie Tychowo występują dwa okresy rozliczeniowe: miesięczne i sześciomiesięczne (prognozowe).         



 

Spółka kalkulując opłatę abonamentową uwzględnia w niej dwa składniki, tj.:  koszty odczytu 
wodomierza oraz rozliczenia należności za wodę i ścieki. 

Dla odbiorców wody / dostawców ścieków rozliczanych w okresie miesięcznym posiadających jeden 
wodomierz opłata abonamentowa jest sumą ilości odczytów oraz ilości rozliczeń, tj.: 1 odczyt + 1 
rozliczenie / miesiąc. 

Dla odbiorców wody / dostawców ścieków rozliczanych w okresie miesięcznym posiadających 
wodomierz dodatkowy opłata abonamentowa jest sumą ilości odczytów oraz ilości rozliczeń, tj.: 2 
odczyty (2 wodomierze) + 1 rozliczenie / miesiąc. 

Dla odbiorców wody / dostawców ścieków rozliczanych w okresie sześciomiesięcznym posiadających 
jeden wodomierz opłata abonamentowa jest sumą ilości odczytów oraz rozliczeń, tj.: 1 odczyt + 1 
rozliczenie / 6 miesięcy. Jednakże, iż płatność rachunków jest miesięczna stawka opłaty 
abonamentowej podzielona jest na ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym, tj. na 6 miesięcy. 

Dla odbiorców wody / dostawców ścieków rozliczanych w okresie sześciomiesięcznym posiadających 
wodomierz dodatkowy opłata abonamentowa jest sumą ilości odczytów oraz rozliczeń, tj.: 2 odczyty 
(2 wodomierze) + 1 rozliczenie / 6 miesięcy. Jednakże, iż płatność rachunków jest miesięczna stawka 
opłaty abonamentowej podzielona jest na ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym, tj. na 6 miesięcy. 

Dla odbiorców wody / dostawców ścieków rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody (ryczałty) stawka opłaty abonamentowej zawiera jedynie koszt 
rozliczenia. 

   Prowadząc działalność Spółka musi spełnić wymogi wynikające z obowiązującego prawa 

zawartego w: ustawie Prawo wodne, Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków, Ustawie o ochronie środowiska, Ustawie o odpadach, Rozporządzeniu 

Ministra zdrowia w sprawie jakości wody, w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

i wielu innych.  

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie jest tzw. monopolem 

naturalnym i właśnie dlatego też działania oszczędnościowe mające na celu optymalizację kosztów 

stanowią stały element działalności Spółki, w tym w szczególności pracy Zarządu i służb techniczno-

ekonomicznych. 

 

Zarząd Spółki 

 

                                                                                                                             

 


