
 

Uchwała Nr LII/377/10
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm ) oraz art. 24a ustawy     z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( . Dz. U z 2006r. Nr 123, 
poz. 858 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Byczyna.
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę : 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka zł/m3

Gospodarstwa domowe
cena za dostarczaną wodę 2,57
stawka opłaty abonamentowej 1,87 zł

Pozostali odbiorcy
cena za dostarczaną wodę 2,57 
stawka opłaty abonamentowej 1,87 zł

1) Cena i stawka opłaty abonamentowej za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania 
publicznych ulic i terenów zielonych wynosi jak dla gospodarstw domowych. 
2) Stawka opłaty abonamentowej naliczana jest jednorazowo bez względu na ilość dostarczonej 
wody i obowiązuje również za rozliczenie indywidualne odbiorców w budynkach wielolokalowych 
( do każdego mieszkania).

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki :

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka zł/m3
Gospodarstwa domowe cena za odprowadzanie ścieków 4,25
Pozostali cena za odprowadzanie ścieków 5,37 

3. Wysokość cen i stawek opłat za ścieki przyjmowane przez punkt zlewny na oczyszczalni ścieków 
w Byczynie

Taryfowa gupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka zł/m3
Gospodarstwa domowe cena za przyjęcie ścieków 5,60
Pozostali cena za przyjęcie ścieków 8,80 

4. Wysokość cen i stawek opłat za ścieki opadowe.



Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Stawka zł/

m3
Gospodarstwa 
domowe

opłata stała (abonament) za przyłącze do sieci 
kanalizacji burzowej 1

Przemysł i pozostali 
odbiorcy usług

Cena za odprowadzanie ścieków odpadowych 
odprowadzanych z terenów utwardzonych , placów i 
dróg 

0,08

5. Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w 
posiadaniu przedsiębiorstwa :

Lp. Rodzaj usługi wartość wykonania 
w zł

1 Odbiór przyłącza wodociągowego, próby szczelności przyłącza lub 
instalacji wewnętrznej za 1 odbiór 40

2 Odbiór przykanalika kanalizacji sanitarnej za 1 odbiór 40
3 Uzgodnienie warunków technicznych 20

4 Sprawdzenie montażu i ponowne plombowanie wodomierza po 
uszkodzeniu plomb przez Odbiorcę 17,50

5 Ponowne uruchomienie przyłącza po spłacie zadłużenia przez 
Odbiorcę 26,04

6 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy 32

1) Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach dolicza się obowiązujący w dniu sprzedaży 
podatek VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 2 Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 1 maja 2010r. do dnia 30 kwietnia 2011r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4 Taryfy określone w § 1 podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24a ust.4 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(  Dz.U z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
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