
Netto z 8% VAT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Grupa I - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa domowe 
rozliczane w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               13,43 zł               14,50 zł zł/m-c
Grupa II  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich  Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza 
dodatkowego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               15,96 zł               17,24 zł zł/m-c

Grupa III  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich  Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie miesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym posiadający 
wodomierz

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               13,43 zł               14,50 zł zł/m-c
Grupa IV - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie miesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym posiadający 
wodomierz dodatkowy

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               15,96 zł               17,24 zł zł/m-c

Grupa XI  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich  Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,41 zł                 2,60 zł zł/m-c

Grupa XII  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich  Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz 
wodomierza dodatkowego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,83 zł                 3,06 zł zł/m-c

Grupa XIII  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie sześciomiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym 
posiadający wodomierz

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,21 zł                 2,39 zł zł/m-c
Grupa XIV  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich  Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe rozliczane w okresie sześciomiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym 
posiadający wodomierz dodatkowy

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,63 zł                 2,84 zł zł/m-c

Grupa XVI  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               13,43 zł               14,50 zł zł/m-c

Grupa XVII  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie miesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza 
dodatkowego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               15,96 zł               17,24 zł zł/m-c
Grupa XVIII  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino -  pozostali 
odbiorcy rozliczani w okresie miesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym posiadający 
wodomierz

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               13,23 zł               14,29 zł zł/m-c

Grupa XXVI  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,41 zł                 2,60 zł zł/m-c

Grupa XXVII  - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali 
odbiorcy rozliczani w okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz 
wodomierza dodatkowego

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,83 zł                 3,06 zł zł/m-c

Grupa XXIX - Odbiorcy usług wodociągowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino -  pozostali odbiorcy 
rozliczani w okresie sześciomiesięcznym korzystający z lokali w budynku wielolokalowym posiadający 
wodomierz dodatkowy

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,63 zł                 2,84 zł zł/m-c

Grupa XXXI  - Gmina Karlino 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

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c               13,43 zł               14,50 zł zł/m-c
Grupa XXXIV - Odbiorcy usług wodociagowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - Wspólnoty 
Mieszkaniowe rozliczane w okresie sześciomiesięcznym z różnic pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą 
wodomierzy lokalowych i ryczałtów

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,41 zł                 2,60 zł zł/m-c
Grupa XXXV - Odbiorcy usług wodociagowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa 
domowe  rozliczające się elektronicznie w okresach miesięcznych 

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 0,16 zł                 0,17 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 4,76 zł                 5,14 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 3,79 zł                 4,09 zł zł/m-c

Grupa XXXVI - Odbiorcy usług wodociagowych miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali 
odbiorcy rozliczający się elektronicznie w okresach miesięcznych 

                4,92 zł                 5,31 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 1,23 zł                 1,33 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 3,69 zł                 3,98 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 3,79 zł                 4,09 zł zł/m-c

Netto z 8% VAT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Grupa A – dostawcy ścieków miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa domowe rozliczane 
według wskazań wodomierza lub przepływomierza

              11,89 zł               12,84 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 4,46 zł                 4,82 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 7,43 zł                 8,02 zł zł/m³

Grupa C - dostawcy ścieków miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali dostawcy               11,89 zł               12,84 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 3,03 zł                 3,27 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,86 zł                 9,57 zł zł/m³

Grupa G - dostawcy ścieków miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa domowe rozliczane w 
okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

              11,89 zł               12,84 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 4,46 zł                 4,82 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 7,43 zł                 8,02 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,41 zł                 2,60 zł zł/m-c

Grupa H - dostawcy ścieków miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - gospodarstwa domowe rozliczane w 
okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego

              11,89 zł               12,84 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 4,46 zł                 4,82 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 7,43 zł                 8,02 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,83 zł                 3,06 zł zł/m-c

Grupa O - dostawcy ścieków miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino - pozostali dostawcy rozliczani w 
okresie sześciomiesięcznym w oparciu o wskazania wodomierza głównego

              11,89 zł               12,84 zł zł/m³

- dopłata Gminy                 3,03 zł                 3,27 zł zł/m³

- cena po dopłacie Gminy                 8,86 zł                 9,57 zł zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę cena zł/m-c                 2,41 zł                 2,60 zł zł/m-c
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OGŁOSZENIE

 Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie ogłasza zatwierdzone Uchwały Nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Karlinie

 z dnia 30 listopada 2017 roku Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  dla miasta i terenów wiejskich Gminy Karlino.                                                                                                                                                                                                                                    

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług                                                                                                                                

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego dprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino ustalono dopłaty:                                                                                                                                                                                                                                                    

1) dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z grup taryfowych: XVI,  XVII, XVIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVI                                                                                                                                                      

w wysokości 1,23 zł/m3  netto - 1,33 zł/m3 brutto za 1 m3 pobranej wody                                                                                                                                                                                                                                                          

2)  dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z grup taryfowych: I, II, III, IV, XI, XII, XIII, XIV, XXXIV, XXXV                                                                                                                                                       

w wysokości 0,16 zł/m3  netto - 0,17 zł/m3 brutto  za 1 m3 pobranej wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3) dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z grup taryfowych: C i O                                                                                                                                                                                                                                                  

w wysokości 3,03 zł/m3 netto - 3,27 zł/m3 brutto  za 1 m3 odprowadzonych ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4) dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z grup taryfowych: A, G i H                                                                                                                                                                                                                                      

w wysokości 4,46 zł/m3 netto - 4,82 zł/m3 brutto  za 1 m3 odprowadzonych ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena / stawka

Jednostka miary
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