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UCHWAŁA NR XXIII.222.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się na terenie gminy Biała czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków , które weszły w życie na podstawie  art. 24 ust 
8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  na 
okres od 01.06.2017 r do 31.05.2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328) na wniosek przedsiębiorstwa wodno -

kanalizacyjnego można przedłużyć okres obowiązywania aktualnych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, jednak nie dłużej niż o 1 rok.

Dotychczas obowiązujące taryfy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku na podstawie zapisów art.24

ust. 8 w/w ustawy z mocą obowiązywania do dnia 31 maja 2017r. i są następującej wysokości :

woda - 3,42 zł/m3 wody

stała opłata abonamentowa - 5,50 zł/odb/m-c

opłata za licznik - 3,50 zł/odb/m-c

ścieki - 8,05 zł/m3

stała opłata abonamentowa - 6,00 zł/odb/m-c

Dnia 23 marca br spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej złożyła wniosek o przedłużenie obowiązywania

powyższych taryf do dnia 31 maja 2018, co zgodnie jest z zapisami ustawy.

Wniosek swój Spółka WiK argumentuje przeprowadzoną analiza kosztów i przychodów , która wykazała iż

dotychczasowe taryfy w pełni zabezpieczają działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzenia ścieków . Przychody z opłat w pełni pokryją koszty usługi w tym eksploatacji,

konserwacji i remontów w okresie przedłużenia taryf, dlatego nie ma postawy zmiany wysokości aktualnie

obowiązujących stawek.

Sporządziła :

Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
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