
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. 
 z siedzibą w Chełmie Gryfickim 7, 72 – 320 Trzebiatów 

 

ogłasza 
 

Na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139), oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Trzebiatowie nr VI/40/15 z dnia 30.03.2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzanie ścieków - z dniem 1 maja 2015 roku, taryfy opłat za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków  wynoszą odpowiednio: 
 

Tabela nr 1.  Wysokość taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary 
Cena netto 

Cena brutto 
(przy 8 % VAT) 

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 

cena za m3 dostarczonej 

wody 

 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m3 

 

 

 

zł/odbiorca/mc 

3,03 

 

 

 

6,45 

3,27 

 

 

 

6,97 

2. Odbiorcy rozliczani na 

podstawie przepisów 

dotyczących przeciętnych 

norm zużycia wody 

cena za m3 dostarczonej 

wody 

 

stawka opłaty 

abonamentowej 

zł/m3 

 

 

zł/odbiorca/mc 

3,03 

 

 

4,76 

3,27 

 

 

5,14 

3. Gmina rozliczana za wodę 

pobraną z publicznych 

studni i zdrojów ulicznych, 

wodę zużytą do zasilania 

publicznych fontann i na 

cele przeciwpożarowe oraz 

do zraszania publicznych 

ulic i terenów zielonych 

cena za m3 dostarczonej 

wody 

 

 

zł/m3 

 

 

 

 

3,03 

 

 

 

 

3,27 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2.  Wysokość taryf  za zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary 
Cena netto 

Cena brutto 
(przy 8 % VAT) 

1 2 3 4 5 6 

1. Gospodarstwa domowe,  

przemysłowi odbiorcy usług 

i inni 

cena za m3 

odprowadzanych ścieków 

zł/m3 5,83 6,30 

 
Wprowadza się jednocześnie opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w 
ściekach przemysłowych, której wielkość uzależniona jest od stopnia zanieczyszczeń. W/w opłata  ustalana jest 
na podstawie stwierdzonej wartości wskaźnika ChZT w ściekach przemysłowych, określającego chemiczne 
zapotrzebowanie na tlen. Szczegółowy sposób ustalania wielkości opłaty jest określony w załączniku do uchwały 
rady miejskiej nr  VI/40/15 z dnia 30.03.2015 roku dostępnym na stronie internetowej naszego zakładu 
http://zwiktrzebiatow.pl/wbok/oplaty-za-wode-i-scieki/. 

 
W/w taryfy  obowiązują od dnia 01 maja 2015 r.  do dnia 30 kwietnia 2016r.  

 
Do cen i stawek określonych w kolumnie 5  oraz do opłaty dodatkowej dolicza się  podatek VAT w wysokości określonej w 
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 177, poz. 
1054 z zm.). Obecnie stawka podatku od towarów i usług, których dotyczy taryfa, wynosi 8 %. 
 
 
 


