
Nowe taryfy za wodę i ścieki 

Decyzją nr SZ.RET. 070.4.104.2018 MB.RN. z dnia 14 czerwca 2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Gryfickim o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Trzebiatów na okres trzech lat, 

zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Gryfickim. Taryfy obowiązywać będą od 2 lipca 2018 r. 

Decyzja o zatwierdzeniu taryf. 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-ret-070-4-104-2018-mb-rn.html 

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę: 

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Od 1 do 12 

miesiąca 

Od 13 do 24 

miesiąca 

Od 25 do 36 

miesiąca 

1 2 3 4 5 6 

1. Odbiorcy rozliczani za ilość 

dostarczonej wody ustaloną 

w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub 

wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie 

zużytej z okresem 

rozliczeniowym 

wynoszącym 2 miesiące 

(odbiorca dodatkowo 

odprowadza ścieki) 

cena za m3  zł/m3 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorca/ 

okres rozliczeniowy 

3,46 netto 

3,74 brutto 

 

13,52 netto 

14,60 brutto 

 

3,48 netto 

3,76 brutto 

 

13,81 netto 

14,91 brutto 

3,55 netto 

3,83 brutto 

 

14,10 netto 

15,23 brutto 

2. Odbiorcy rozliczani za ilość 

dostarczonej wody ustaloną 

w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub 

wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie 

zużytej z okresem 

rozliczeniowym 

wynoszącym 1 miesiąc 

(odbiorca dodatkowo 

odprowadza ścieki) 

cena za m3 zł/m3 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorca/ 

okres rozliczeniowy 

3,46 netto 

3,74 brutto 

 

13,52 netto 

14,60 brutto 

 

3,48 netto 

3,76 brutto 

 

13,81 netto 

14,91 brutto 

3,55 netto 

3,83 brutto 

 

14,10 netto 

15,23 brutto 

3. Odbiorcy rozliczani za ilość 

dostarczonej wody ustaloną 

w oparciu o wskazania 

wodomierza głównego lub 

wskazania wodomierza 

dodatkowego mierzącego 

ilość wody bezpowrotnie 

zużytej z okresem 

rozliczeniowym 

wynoszącym 2 miesiąc 

(odbiorca tylko pobiera 

wodę) 

cena za m3 zł/m3 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/odbiorca/ 

okres rozliczeniowy 

3,46 netto 

3,74 brutto 

 

13,52 netto 

14,60 brutto 

 

3,48 netto 

3,76 brutto 

 

13,81 netto 

14,91 brutto 

3,55 netto 

3,83 brutto 

 

14,10 netto 

15,23 brutto 

stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 %. 



 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Od 1 do 12 

miesiąca 

Od 13 do 24 

miesiąca 

Od 25 do 36 

miesiąca 

1 2 3 4 5 6 

1. Odbiorcy rozliczani za ilość 

odprowadzonych ścieków  

ustaloną w oparciu o 

wskazania wodomierza 

głównego z okresem 

rozliczeniowym 

wynoszącym 2 miesiące 

(odbiorca pobiera wodę) 

cena za m3 zł/m3 

 

 

6,45 netto 

6,97 brutto 

 

 

6,69 netto 

7,23 brutto 

 

 

6,74 netto 

7,28 brutto 

 

 

2. Odbiorcy rozliczani za ilość 

odprowadzonych ścieków 

ustaloną w oparciu o 

wskazania wodomierza 

głównego z okresem 

rozliczeniowym 

wynoszącym 1 miesiąc  

(odbiorca pobiera wodę) 

cena za m3 zł/m3 

 

 

6,45 netto 

6,97 brutto 

 

 

6,69 netto 

7,23 brutto 

 

 

6,74 netto 

7,28 brutto 

 

 

stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 %. 

 


