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Uchwała Nr XXXIV/392/10 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 4 sierpnia 2010r. 

 

 

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała. 

 

 

 

 Na podstawie art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz.858, z 2007 roku Nr 

147 poz.1033, z 2009 roku Nr 18 poz.97) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzenie ścieków na 

terenie miasta i gminy Biała na okres od 01.09.2010 roku do 31.08.2011 roku zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 W związku z stwierdzeniem nieważności poprzedniej Uchwały Nr XXXII/374/10 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2010 r. przez Organ Nadzorczy (Wojewodę Opolskiego) Nr 

NK.III.-KK-0911-1-39/2010 przedkładam ponownie projekt uchwały z uwzględnieniem uwag 

Organu Nadzorczego tj. uzupełnienie uchwał o: 

– rodzaje prowadzonej działalności 

– rodzaj i struktury taryfy 

– taryfowe grupy odbiorców usług 

– rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

– warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe 

– warunki stosowania cen i opłat. 

 Obowiązek wprowadzenia taryf wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz.858, z 

późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie 

określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886). 

 W dniu 22 czerwca 2010 roku  Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. ul. Prudnicka 

43 złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen i stawek 

opłat. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów, które mają bezpośredni wpływ na ceny 

dostarczanej wody i odprowadzane ścieki Burmistrz wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych 

stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2010-2011. 

 Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy Biała. 

W porównaniu do taryf obowiązkowych w poprzednim okresie tj. od 1 czerwca 2009 roku do 31 

maja 2010 roku wzrost poszczególnych opłat jest następujący: 

- za dostarczaną wodę wzrost opłaty za m³ wynosi 2,82% 

- za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m³ wynosi 2,31% 

- stawka opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków proponowana taryfa obejmuje cenę, że wodę zużytą do 

zasilania publicznych fontann i na cele p- pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów 

zielonych. 



Proponowane taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała w okresie od 1 września 2010 

roku do 31 sierpnia 2011 roku. Taryfy dotyczące odprowadzania ścieków nie obejmują osób 

zlecających wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu Gminy 

Biała. 

 

 

Opracował dnia 5 lipca 2010 roku 

Joachim Ernst 

Kier. Referatu Inżynerii Komunalnej i Integracji Europejskiej. 


