
Uchwała nr VII - 44 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków

Na podstawie art. 18 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz1271, 
Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 24 ust 1 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity z 
2006 r. Nr 123, poz.858)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
w brzmieniu określonym w tabelach:

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczona wodę:

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka miary

1.

Gospodarstwa 
domowe, 

produkcja i 
usługi, pozostali 

odbiorcy

1. Cena za dostarczoną 
wodę 2,06 zł/m3

2. Stawka opłaty 
abonamentowej 
wodomierz główny

2,50 zł/odbiorcę/miesiąc

3. Stawka opłaty 
abonamentowej 
wodomierz

1,20 zł/odbiorcę/miesiąc

4. Stawka opłaty 
abonamentowej ryczałt 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc

II. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka miary

1.

Gospodarstwa 
domowe, 

produkcja i 
usługi, pozostali 

odbiorcy

Cena za odprowadzone 
ścieki 2,20 zł/m3

Do powyższych cen i stawek dolicza się zgodnie z §2 pkt. 9-11 rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886) podatek od towarów i usług określony 
odrębnymi przepisami – aktualnie stawka podatku wynosi 7 %



§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych 
w okresie od dnia 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


