
UCHWAŁA NR XXXIII/201/2017 

RADY GIMNY BARANOWO 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat dla wszystkich taryfowych grup 

odbiorców usług. 

 

Na podstawie art.18 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) art.24 ust. 1,5,6 i 7 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2017r., poz.328) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

 Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Baranowo z dnia 14 lipca 2017r. 

zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Baranowo oraz ustala się dopłaty dla wszystkich 

taryfowych grup odbiorców usług na okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 lipca 2018r., 

według zasad określonych niniejszą uchwałą.  

§ 2. 

1. Ustala się wysokość cen oraz warunki ich stosowania dla wszystkich grup 

odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Baranowo: 

1) stawka opłaty abonamentowej za wodomierz - 2,00zł miesięcznie,                                                                                                   

2) za dostawę za 1m³ wody - 1,73zł,                                                                                                              

3) za odbiór 1m³ ścieków:                                                                                                                                                     

a) przy kanalizacji ciśnieniowej - 1,98zł,                                                                                                                     

b) przy kanalizacji grawitacyjnej  - 2,41zł 

2. Do wysokości netto opłat określonych w ust. 1, dolicza się obowiązującą stawkę 

podatku VAT. 

§ 3. 

Ustala się dopłaty, które wynoszą: 

1) do każdego m³ odprowadzanych ścieków 7,47zł,                                                                                       

2) do każdego m³ pobranej wody 0,53zł.                                                                                                      

dla wszystkich grup odbiorców, wymienionych w § 2 ust.1. 

 



 

§ 4. 

Zwalnia się w wysokości 50% z tytułu należnych opłat za wodę i odprowadzanie 

ścieków: Urząd Gminy w Baranowie, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie  Gminy Baranowo, 

świetlice wiejskie oraz Posterunek Policji.  

§ 5. 

Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków płatne będą na zasadach i w terminach 

określonych w umowach zawartych z dostawcami ścieków i odbiorcami wody.  

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz  Obrębski 

 


