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INFORMACJA BURMISTRZA BIAŁEJ 

O WYSOKOŚCI TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I 

ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW   

 

 
  Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 2028) Organ Regulacyjny 

tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza przedłożone przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków.  

 
Na podstawie wniosku złożonego w dniu 1 marca 2021 przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja 

w Białej , zatwierdzonego na mocy  

Decyzji nr GL.RZT. 70.105.2018 z dnia 24 maja 2021 r.  

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Oddział w Gliwicach  , 

 

informuję, iż taryfy na terenie Gminy Biała w latach 2021 -2024 przedstawiają się  

następująco (ceny netto w złotych) : 

 
Za wodę pobraną z urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia : 
Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa w okresie 

od 1 do 12 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 25 do 36 

miesiąca 

1.wszyscy odbiorcy usług : 3,75 zł/m3 3,95 zł/m3 4,10 zł/m3 4,10 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa: 5,65 zł/odb./m-c 5,65 zł/odb./m-c 5,65 zł/odb./m-c 5,65 zł/odb./m-c 

Za ścieki wprowadzone do 

urządzeń zbiorowego 

odprowadzania ścieków : 
 

Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa w okresie 

od 1 do 12 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 25 do 36 

miesiąca 

1.wszyscy odbiorcy usług : 12,70 zł/m3 12,70 zł/m3 12,70 zł/m3 12,70 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa: 6,60 zł/odb./m-c 6,60 zł/odb./m-c 6,60 zł/odb./m-c 6,60 zł/odb./m-c 

 

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 2028) 

taryfy wchodzą w życie z dniem 22 czerwca 2021 r. 

 
             BURMISTRZ 

          mgr Edward Plicko 

 
 

Publikacja decyzji  :  

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-105-2021.html 
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