
UCHWAŁA NR XXXV/297/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 listopada 2017 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Białobrzegi. 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, pkt.3 i art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 3281), Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala: 
 
§ 1. Zatwierdza się określone w załączniku do niniejszej uchwały taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i  odprowadzania ścieków, jako obowiązujące na terenie gminy 
Białobrzegi dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach. 
 
§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi oraz 
Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz w prasie lokalnej. 
 
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
 

         Przewodniczący  

        Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

         Marcin Osowski 

 
 

                                            
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 1566  



Załącznik do UCHWAŁY NR XXXV/297/2017 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 28 listopada 2017 roku 
 

TARYFA 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie 
Białobrzegi na okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
(Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń 
wodociągowych  i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.) 

Stosowane oznaczenia i określenia: 
Dostawca wody i odbiorca ścieków – tu: Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład 

Budżetowy  (ZWiK) w Białobrzegach 
 
Odbiorca usług - odbiorca wody i dostawca ścieków – osoba lub organizacja dysponująca 
nieruchomością podłączoną do gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnej, 
która ma podpisaną umowę z ZWiK na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.   
 
Załączona do wniosku kalkulacja taryf opracowana została zgodnie z przepisami : 

 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków( tekst jednolity: Dz.U.2017 r. poz. 328 z późn.zm.) oraz 
przepisów 

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków [Dz. 
U. z dn. 6.09.2017 r. poz. 1701] 

Zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa (RMB), określa się co 
następuje: 

1. Rodzaje prowadzonej działalności   

Podane w taryfie ceny (jednostkowe) mają zastosowanie w rozliczeniach ZWiK w 
Białobrzegach z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych na 
terenie gminy Białobrzegi.  ZWiK w Białobrzegach jako jedyny operator gminnego  
systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
świadczy następujące rodzaje usług objętych tą taryfą: 

a.  usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę (przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi),  

b. usługi zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości z terenu gminy 
Białobrzegi, oraz    

c. usługi techniczne związane z przyłączaniem nowych odbiorców usług do 
gminnej sieci wodociągowej i/lub gminnej sieci kanalizacyjnej. 



2. Rodzaj i struktura taryfy – w rozliczaniach z odbiorcami wody i dostawcami 
ścieków ZWiK w Białobrzegach - Zakład Wodociągów i Kanalizacji stosuje taryfę 
niejednolitą i wieloczłonową, z cenami jednostkowymi jak w zestawieniach  nr 2 i 3 
przypisanymi odpowiednio do wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców – jak                 
w Zestawieniach 1a i 1b.  

3. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania cieków 
w Białobrzegach przypisani zostali do taryfowych grupy odbiorców usług – jak                  
w Zestawieniach 1a i 1b, 

4. Wysokość cen za dostawę 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i za 
odebranie 1 m3 ścieków ustalono, jak w Zestawieniach nr 2 i nr 3, 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy               
i urządzenia pomiarowe –ustala się jak następuje:   

rozliczenia dokonywane są:  
a. na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg wskazań wodomierza głównego 

zainstalowanego przez dostawcę usług, lub 

b. gdy zainstalowano wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, to:  

 rozliczenie wody odbywa się na podstawie pomiaru ilości odebranej wody wg 
wskazań wodomierza głównego zainstalowanego przez dostawcę usług, a 

 rozliczenia odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie (rejestrowanej 
na dzień rozliczenia) różnicy w odczytach wodomierza głównego                             
i wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, lub 

c. gdy zastosowano urządzenie pomiarowe (do pomiaru ilości odprowadzanych 
ścieków): 

 rozliczenia dostarczonej wody dokonywane są j.w.pkt. a , a 

 rozliczenia odebranych ścieków wg wskazań urządzenia pomiarowego 
zainstalowanego przez odbiorcę usług w uzgodnieniu z dostawcą usług.  

d. W przypadku awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w 
rozliczeniach stosowana będzie przeciętna (miesięczna) ilość dostarczonej wody 
i/lub ilość odebranych ścieków wg danych za trzy ostatnie miesiące gdy 
wodomierz i/lub urządzenie pomiarowe były sprawne.  

6. Warunki stosowania cen taryfowych: 

a. ujęte taryfą ceny stosowane są w rozliczeniach z każdym odbiorcą wody i 
każdym dostawcą ścieków, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach, a usługi świadczone są 
na podstawie umowy przez ZWiK w Białobrzegach.    



b. W przypadku pogorszenia jakości usług dostawy wody lub odprowadzania 
ścieków socjalno-bytowych lub przemysłowych mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę                         
i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście i w gminie Białobrzegi.  

c. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
jest ilościowo nieograniczony.  

d. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług określa przyjęty w trybie 
uchwały regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w mieście i w gminie Białobrzegi. 

 
W rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków rozliczenia prowadzone są                   
z odbiorcami zakwalifikowanymi do jednej z niżej podanych taryfowych grup odbiorów usług 
(ozn. TGO).  Kwalifikacja ta może być potwierdzona odpowiednim zapisem w obowiązującej 
strony umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  

Zestawienie nr 1a – woda 
TGO- 
Taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług 

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi) i dostawców ścieków. 

Grupa I 
(G.Dom.) 

indywidualne gospodarstwa domowe oraz  samorządowe jednostki 
organizacyjne i placówki administracji publicznej, a  także sklepy oraz 
małe punkty usługowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, 
utrzymania porządku i czystości 

Grupa II 
(Pozostali) 

Pozostali odbiorcy wody.  

  

Zestawienie nr 1b – ścieki 
TGO- Taryfowa 
grupa odbiorców 
usług 

Opis taryfowych grupy odbiorców wody (przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi) i dostawców ścieków. 

Grupa I 
(G.Dom.) 

indywidualne gospodarstwa domowe oraz  samorządowe jednostki 
organizacyjne i placówki administracji publicznej, a  także sklepy oraz 
małe punkty usługowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, 
utrzymania porządku i czystości 

Grupa II 
(Pozostali) 

pozostali – dostawcy ścieków siecią kanalizacyjną.  

Grupa III 
(SD.Gosp.Dom.) 

ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych– z gospodarstw 
domowych. 

Grupa IV     
(SD pozostałe) 

ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych– z pozostałych 
podmiotów. 

  

W  rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków stosuje się stawki brutto                              
(z uwzględnieniem dopłaty) jak w poniższym zestawieniu:  



Zestawienie 2    Ceny dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wg TGO: 
TGO- 
Taryfowa grupa 
odbiorców 
usług 

Cena netto Cena brutto 
Opłata 
abonamentowa 
netto 

Opłata 
abonamentowa 
brutto 

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc zł/odb./mc 
Grupa I 2,58 2,79 3,32 3,59 
Grupa II 3,72 4,02 6,64 7,17 
 
Zestawienie 3   Ceny odprowadzania ścieków z nieruchomości, wg TGO: 
TGO- Taryfowa 
grupa 
odbiorców 
usług 

Cena netto Cena brutto Opłata 
abonamentowa 

zł/m3 zł/m3 zł/odb./mc 

Grupa I 3,83 4,14 0 
Grupa II 8,46 9,14 0 
Grupa III 7,08 7,65 0 
Grupa IV 13,69 14,79 0 

Uwaga: Grupa I i II zawiera ceny i stawki taryfowe określone jako maksymalne 
Grupa III i IV zawiera stawki rozliczeniowe za oczyszczanie ścieków (bez kosztów 
transportu) określone jako minimalne w rozliczeniach na podstawie umowy cywilnej.   
 
Dla potrzeb określonych w art. 222 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. 
poz. 328) cena 1m3 wody ustalona jest w kwocie 2,88 zł/m3 (netto)3 tj. 3,11 zł/m3 brutto. 
W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Białobrzegi  uznaje 
się ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonej 
w indywidualnej umowie na odbiór ścieków.   
W przypadku przekroczenia przez dostawcę ścieków określonego w umowie (co najmniej 
jednego) wskaźnika dopuszczalnej jakości ścieków dostarczanych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej ustala się  opłaty dodatkowe naliczane wg wskaźnika o największym 
przekroczeniu.  Opłatę dodatkową za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń, o których mowa 
w umowie z dostawcą ścieków ustala się jako równą wielkości przekroczenia wskaźnika 
zanieczyszczeń liczonego w procentach i ceny taryfowej  na odprowadzanie ścieków danego 
rodzaju. Znaczy to, że jeżeli przekroczenie ładunku zanieczyszczeń  wynosi %, a cena 
wskaźnikowa wynosi Cwsk, to opłata dodatkowa równa jest (1+%)*Cwsk.. 
Do czasu przekazania w posiadanie urządzeń kanalizacji deszczowej nie ustala się dla ZWiK 
w Białobrzegach opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych 
pochodzących z dróg i placów utwardzonych  miasta i gminy Białobrzegi.  

Wysokość opłat za przyłączenie4 urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci 
gminnej  w Białobrzegach: 
                                            
2  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen ustalonych w taryfie za: 

1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann 
i na cele przeciwpożarowe; 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.  

3  Wg ceny wskaźnikowej dla Grupy I (gospodarstwa domowe) jak w Tabeli A dokumentacji taryfy. 



Lp. Rodzaj stawki 

Cena w 

zł/przyłączenie Jednostka miary 

netto brutto5 

1. 

Stawka za badanie techniczne 

przyłączenia urządzeń wodociągowych 

do sieci gminnej 

160,00 196,80 zł  za przyłączenie 

2. 
Stawka za badanie techniczne 

przyłączenia urządzeń kanalizacyjnych 
do sieci gminnej 

160,00 196,80 zł  za przyłączenie 

 

Uwaga: opłata za przyłączenie do gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

gminy Białobrzegi będących w posiadaniu przedsiębiorstwa ZWiK wynika z kosztów 

przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.  

 

7. Uzasadnienie: 

Taryfy opracowano na podstawie planowanych niezbędnych przychodów i prognoz 
dostawy usług w okresie objętym taryfą. 
W planowanych niezbędnych przychodach uwzględniono koszty eksploatacji 
systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
oraz koszty odtworzenia starzejących się maszyn i instalacji. Uwzględniono również 
wzrost podatków od budowli, opłat za posadowienie kolektorów w pasach dróg 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za 
badanie jakości wody i ścieków itp. Zwiększone koszty eksploatacji wynikają  
z przewidywanego wzrostu cen materiałów, nośników energii i opłat środowiskowych 
oraz opłat związanych z zagospodarowaniem odpadów powstających w procesie 
oczyszczania ścieków. 
Zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi „wieloletni plan rozwoju  
i modernizacji na lata 2017-2020 w dniu 28-06-2016 urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych” ma wpływ na zabezpieczenie środków w przedłożonych 
propozycjach taryfowych. Są one uwzględnione w zadaniach inwestycyjnych 
 
Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów 
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów 
prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz  

                                                                                                                                        
4   Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych, będących w posiadaniu ZWiK w 

Białobrzegach wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez 
odbiorcę usług.  

5  do stawki opłaty dolicza się podatek VAT – od towarów i usług,. w kwocie 23% 



w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę 
Miasta i Gminy w Białobrzegach. 
Jakość wody dostarczonej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi jak  
i europejskimi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopad 
2015 r. 
Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnieniu – odżelazieniu  
i utlenieniu. 
Przyjęte na ten okres zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz remontowe 
poprawiać będą jakość i pewność ciągłej dostawy wody i odprowadzania ścieków, co 
jest ważne dla odbiorców naszych usług. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 
W związku z kończącym się w dniu 31 grudnia 2017 roku okresem obowiązywania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Białobrzegi, 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach w ustawowym 
terminie wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla nowego okresu tj. od 1 stycznia do 
31 grudnia 2018 roku. 
Do kompetencji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi – zapisanej w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 328) – należy zatwierdzanie przedmiotowych 
taryf  w drodze uchwały. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia nowych taryf powinna zostać podjęta 
przez Radę najpóźniej na 25 dni kalendarzowych przed planowaną datą wprowadzenia 
nowych taryf, czyli najpóźniej do 6 grudnia 2017r.  


