
P R O J E K T 
 
 
 

UCHWAŁA NR ……………../2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia ……………2016r. 
 
 
 
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 2016r. poz. 446 z późn. 
zm.1) 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 2015r. poz. 1392) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz.U. z 2016r. poz. 1301), 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku. 
 

 
                     Przewodniczący 

 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 

                                            
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 
2 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1893 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 
1250  



Załącznik do UCHWAŁY NR ……………/2016 
z dnia ………………2016 roku 

 
 

TARYFY 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

na obszarze Gminy Białobrzegi 
 

dla 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

– Zakład Budżetowy w Białobrzegach 
(stawki poniższe nie zawierają podatku VAT) 

 
I. Zaopatrzenie w wodę: 

 
1. Cena za 1 m3 wynosi 2,46 zł dla odbiorców zaliczanych do I kategorii; 
2. Cena za 1 m3 wynosi 3,54 zł dla odbiorców zaliczanych do II kategorii. 

 
Kategorie odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

I kategoria – 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; 

II kategoria  –  pozostali odbiorcy wody. 
 

3. Miesięczna stała opłata abonamentowa w zależności od kategorii odbiorców w zł/m-c: 
 

Kategoria odbiorcy Opłata netto 
w zł/m-c 

Kategoria I 3,16 
Kategoria II 6,32 

 
II. Odprowadzanie ścieków: 

 
1. Cena za 1 m3 wynosi 3,72 zł dla odbiorców zaliczanych do I kategorii; 
2. Cena za 1 m3 wynosi 8,21 zł dla odbiorców zaliczanych do II kategorii; 
3. Cena za 1 m3 wynosi 6,87 zł dla odbiorców zaliczanych do III kategorii; 
4. Cena za 1 m3 wynosi 13,29 zł dla odbiorców zaliczanych do IV kategorii; 

 
Kategorie odbiorców odprowadzających ścieki: 

I kategoria – 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; 

II kategoria – pozostali – dostawcy ścieków siecią kanalizacyjną, 



III kategoria – ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych – z gospodarstw 
domowych, 
IV kategoria – ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych – z pozostałych 
podmiotów. 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
 
 
W związku z kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 2017 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 2015r. poz. 139 z późn. zm.) – 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 2016r.  


