
            U C H W A Ł A  Nr XXXIII/194/2021 

Rady Gminy Baranowo 

z  dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 
w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie   Gminy Baranowo. 

 
 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

( Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.  

z 2020 r.,  poz.2028) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 

§  1. 

 
1. Ustala się dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonych decyzją  

     z dnia 15 marca 2021 roku, znak BI.RET.70.24.2021,  Dyrektora Regionalnego Zarządu 

     Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dla niżej wymienionych taryfowych grup odbiorców 

     usług w wysokości: 

     1) grupa taryfowa 1 odbiorców usług korzystających z kanalizacji ciśnieniowej – 

           dopłata  do każdego 1 m3 ścieków wynosi  1,72 zł plus podatek VAT. 

     2) grupa taryfowa 1 odbiorców usług korzystających z kanalizacji grawitacyjnej –        

         dopłata do każdego 1 m3 ścieków wynosi 4,11 zł plus podatek VAT. 

2. Ustala się dopłatę do stawki opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania 

      ścieków, na odbiorcę usług za każdy miesiąc korzystania z usług – 0,10 zł plus podatek  

      VAT.  

§ 2.  

 
1. Cena za 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji ciśnieniowej po uwzględnieniu  

    dopłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 wynosi 2,79   zł plus podatek VAT. 

2. Cena za 1 m3 ścieków odprowadzanych do kanalizacji grawitacyjnej po uwzględnieniu  

    dopłaty o której mowa § 1 pkt  2 wynosi 3,14 zł plus podatek VAT. 

3. Stawka opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków na odbiorcę za 

    każdy miesiąc korzystania z usług wynosi 1,90 zł plus podatek VAT.     

                                                

§ 3. 
Dopłat, o których mowa w  § 1 udziela się na okres  3 lat.  

§ 4.  
Traci moc uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 roku  

w sprawie  dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Baranowo, 

zmieniona uchwałą Nr XV/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 


