
Uzasadnienie wysokości opłat za wodę i ścieki na okres od 01.01.2017 - 31.12.2017                                                        

na terenie Gminy Białogard 

 

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

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie 

Gminy Białogard na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zostały opracowane zgodnie  

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

odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz Rozporządzeniem Ministra 

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

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

(Dz. U. z 2006 r.,  Nr 127, poz. 886, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2016, poz. 1301).  

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. 

Poniżej zestawienie cen za m3 wody i ścieków w latach 2016 – 2017: 

WYSZCZEGÓLNIENIE TARYFY ROK 2016 TARYFY ROK 2017 RÓŻNICE 

WODA 

cena taryfowa za 1m3 brutto                   15,47                       13,12     -                   2,35     
dopłata Gminy do 1 m3 brutto 

dla gospodarstw domowych                     6,32                         4,67     -                   1,65     

cena za 1m3 po dopłacie Gminy                    9,15                        8,45     -                  0,70     

ŚCIEKI 

cena taryfowa za 1m3 brutto                   32,85                       29,80     -                   3,05     
dopłata Gminy do 1 m3 brutto 

dla gospodarstw domowych                   22,59                       20,34     -                   2,25     

cena za 1m3 po dopłacie Gminy                  10,26                        9,46     -                  0,80     

 WODA + 
ŚCIEKI 

cena taryfowa za 1m3 brutto                   48,32                       42,92     -                   5,40     
dopłata Gminy do 1 m3 brutto 

dla gospodarstw domowych                   28,91                       25,01     -                   3,90     

cena za 1m3 po dopłacie Gminy                  19,41                      17,91     -                  1,50     

 

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 2017 taryfowa cena wody dla odbiorców Gminy 

Białogard zmaleje o 2,35 zł/m3 brutto, tj. 15,2% w stosunku do ceny z roku 2016, zaś taryfowa cena 

ścieków zmaleje o 3,05 zł/m3 brutto, tj. 9,3%  w stosunku do ceny z roku 2016. Razem taryfowa 

cena 1 m3 wody i ścieków w roku 2017 dla odbiorców Gminy Białogard zmaleje o 5,40 zł/m3 brutto. 

W  Gminie Białogard w cenie wody: amortyzacja stanowi 32%, podatki i opłaty 38%, odsetki 

od zaciągniętych pożyczek i kredytów 2%, koszty eksploatacyjne stanowią 28%, natomiast w cenie 

ścieków: amortyzacja stanowi 24%, podatki i opłaty 45%, odsetki od zaciągniętych pożyczek                                   

i kredytów 2%, koszty eksploatacyjne stanowią  29%. 

W taryfach na rok 2017, podobnie jak w latach poprzednich, obok grup odbiorców wody  

spółka wyodrębniła grupy dostawców ścieków niebędących odbiorcami wody oraz grupy  odbiorców 

usług korzystających z systemu internetowego Biura Obsługi Klienta – iBOK, tj. odbiorcy którym 

wystawia się faktury elektronicznie. System iBOK udostępnia klientom następujące funkcje: 



 

- miesięczne rozliczanie się poprzez podawanie stanów wodomierzy,     

- wgląd w historię e-faktur oraz ich pobranie, 

- sprawdzenie terminów płatności faktur, 

- wgląd do historii odczytów wodomierzy.   

Ponadto klienci korzystający z systemu iBOK mogą być powiadamiani poprzez sms o wystawionej 

fakturze.   

Obowiązuje opłata abonamentowa właściwa dla danej grupy taryfowej.  

 

Kalkulując stawkę opłaty abonamentowej Spółka uwzględnia w niej dwa rodzaje kosztów, tj.:  

koszt odczytu wodomierza oraz koszt rozliczenia należności za wodę i ścieki. Opłaty abonamentowe 

zarówno dla odbiorców wody jak i dostawców ścieków wyliczane są wg okresów rozliczeniowych,                       

z podziałem odbiorców na gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców. W Gminie Białogard 

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

 

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. 

Dla odbiorców przechodzących na rozliczenie elektroniczne stawka opłaty abonamentowej jest 

jednakowa dla wszystkich, tj.:  gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, bez względu na 

ilość posiadanych wodomierzy. 

   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  

oraz wielu innych.  

        Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka zoo 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. 


