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Biuro Rady Miejskiej w Braniewie przesyła :
1. Uchwałę Nr XXII/131/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 
Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 .

2. Uchwałę Nr XXII/132/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Braniewa .
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(RADA MIEJSKAw BRANIEWIE
Uchwała Nr XXII/132/16 

Rady Miejskiej w Braniewie 

z dnia 25 maja 2016r.

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa.

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

gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.446 ) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200Ir. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa na okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 

czerwca 2017r., w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc:

1) uchwała nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa;

2) uchwała Nr X/40/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie

przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa stosowanych przez Wodociągi 

Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie na okres od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016r.



§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem i lipca 2016 roku.



Załącznik do Uchwały Nr XXII/132/16
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r._

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA

W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE MIASTA BRANIEWA

Spółka z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie przedkłada zesta
wienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy 
Miasta Braniewa na okres 12 miesięcy od 1.07.2016r. do 30.06.2017r. 
na poziomie :

1/ woda - 3,87 zł/m3 + 8 %VAT = 4,18 zł/m3
2/ ściek - 4,74 zł/m3 + 8 %VAT = 5,12 zł/m3
3/ opłata abonamentowa miesięczna

- 3,50zł/szt. + 8 % VAT = 3,78zł/szt.
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I. Informacje ogólne.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe za
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki 
ich stosowania obowiązujące na terenie miasta Braniewo na okres 12 miesięcy: 
od dnia 01-07-2016 do dnia 30-06-2017 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy:
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015r, poz. 139), zwana dalej Ustawą,

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006r.w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 127, 
poz. 886 ), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przez Wodociągi Miejskie Spółka 
z o.o., z wyłączeniem odbiorców hurtowych.

II. Rodzaje prowadzonej działalności.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miej
skiej Braniewo na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Branie
wa nr WMKiA-7050-01/02 z dnia 4.12.2002r., pozwolenia wodno-prawnego na 
pobór wód podziemnych i oczyszczanie ścieków udzielonego Decyzją Starosty 
Braniewskiego Śl-6223/1/4/04 z dnia 29.06.2004r. ważnego do 29.06.2019r. 
oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzone
go uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie nr VIII/42/07 z dnia 27 czerwca 
2007r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Ma
zurskiego nr 121 poz. 1686 z dnia 13 sierpnia 2007r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi :

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :
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ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie miasta
Braniewo, za pomocą urządzeń wodociągowych, odbiorcom usług,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków :
zapewnienie niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków 
dostarczonych przez usługobiorców, 
przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego 
oddziaływania na środowisko,
oczyszczanie odprowadzanych ścieków.

Spółka nie zakupuje wody od innych podmiotów oraz nie odprowadza 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie będących w jej posiadaniu.

III. Rodzaj i struktura taryfy.

Spółka ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług 
dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę 
i dla odprowadzania ścieków.

Spółka ustala taryfę dwuczłonową, zawierającą cenę odniesioną 
do 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłatę abo
namentową miesięczną w odniesieniu do 1 wodomierza lub urządzenia pomiaro
wego.

Dodatkowo Spółka wyznacza stawki opłat za przekroczenie okre
ślonych umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urzą
dzeń kanalizacyjnych.

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług.

1. Woda.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbior
ców w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest 
pobierana, uzdatniana i dostarczana w jednakowy sposób zarówno 
do celów socjalno-bytowych, jak również dla zakładów usługowych 
i produkcyjnych.

Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę 

3 | S t r o n a



dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług, Spółka ustala 
jednolitą taryfę zaopatrzenia w wodę, zawierającą jednolite ceny usług 
dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Za ilość wody pobranej 
do zasilania publicznych fontann oraz na cele przeciwpożarowe, jak również 
do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Gmina Miejska 
Braniewo jest rozliczana, jak wszyscy odbiorcy.

Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług, 
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wprowadzenie nowej ceny nie będzie skutkowało wzrostem przy
chodów ze sprzedaży ale umożliwi osiągnięcie dodatniego wyniku finansowe
go-

2. Ścieki.

Ze względu na brak zróżnicowania kosztów odprowadzania ścieków 
dla wyżej wymienionych grup, Spółka ustala taryfę jednolitą, zawierającą 
jednolite ceny usług odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup 
odbiorców. Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług, 
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie nowej 
ceny nie będzie skutkowało wzrostem przychodów ze sprzedaży 
ale umożliwi osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę.

Spółka stosuje jednakową cenę za dostarczenie wody dla wszystkich grup 
odbiorców w wysokości:

3,87 zł/lm3 + 8% VAT = 4,18 zł/lm3

Spółka stosuje miesięczne opłaty abonamentowe za gotowość urządzeń wodocią
gowych, odczyty wodomierzy oraz rozliczenia należności za wodę (za każdy za
instalowany wodomierz) w wysokości:

3,50 zł/szt/m-c + 8 % VAT = 3,78 zł/szt/m-c.

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki.

Spółka stosuje jednakową cenę za odprowadzane ścieki dla wszystkich grup od-
4 | S i r o n a



biorców w wysokości:

4,74 zł/lm3 + 8% VAT = 5,12 zł/lm3

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza
nie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporzą
dzenia.

2. O ile umowa zawarta z Usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi a jej
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Dla kontrahentów, którzy dostarczają tylko ściek i są rozliczani wg wodomierza, 
lub są wyposażeni w urządzenia pomiarowe ( przepływomierze ), Spółka stosuje 
miesięczne opłaty abonamentowe za gotowość urządzeń kanalizacyjnych, od
czyty wodomierzy lub urządzeń pomiarowych oraz rozliczenia należności 
za ściek (za każdy zainstalowany wodomierz lub urządzenie pomiarowe) 
w wysokości:

3,50 zł/szt/m-c + 8 % VAT = 3,78 zł/szt/m-c.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz wa
runków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886 ) §2 pkt 11: „stawka opłaty abona
mentowej - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług 
za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsię
biorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadcze
nia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi od
czytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość 
dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abona
mentowej dolicza się podatek wymieniony w pkt 9” ( „ ... podatek od towarów 
i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami; ”).
Natomiast zgodnie z §16 ust. 5 powyższego rozporządzenia „jeżeli taryfa zawiera 
stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z jej wysokości regulowane 
są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki 
w okresie rozliczeniowym

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości 
w przyrządy i urządzenia pomiarowe.



wyliczenie stanowi odczyt lub prognoza.
3. Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone 

ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
4. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ( lub lokalu) ustala się 

na podstawie wskazań wodomierza głównego ( lub lokalowego ). 
Ilość odebranych ścieków z nieruchomości ( lub lokalu ) ustala się 
jako ilość równą dostarczonej wody, także na podstawie wskazań wo
domierza głównego (lub lokalowego).

5. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe 
ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

6. Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z Usługobiorcami, któ
rzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy mierzący 
ilość wody zużytą bezpowrotnie do celów produkcji, ustalana jest 
w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

7. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej 
do nieruchomości ustala się w oparciu o wielkości określone Rozporzą
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dn. 31 stycznia 
2002r. Nr 8, poz. 70), a ilość ścieków w takim przypadku jako równą 
ilości wody wynikającej z tych norm.

8. W przypadku świadczenia tylko usług w zakresie odprowadzania ście
ków gdy brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się 
jako równą ilości wody pobranej i zmierzonej wodomierzem głównym 
Usługobiorcy lub wodomierzami z ujęć własnych Usługobiorcy.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza 
głównego przez upoważnionego przedstawiciela Obwodowego Urzędu 
Miar ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem przez kontrolera 
niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe 
- na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku 
ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

VH. Warunki stosowania cen i stawek opłat.

W taryfie za okres od 01.07.2016r. do 30.06.2017r. obowiązywać będą 
warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
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i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie ta
ryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro
wadzanie ścieków Dz. U. z 2006 r. nr 127, poz. 886) a także regulaminem dostar
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa za
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie nr VIII/42/07 z dnia 27 
czerwca 2007r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmiń
sko - Mazurskiego nr 121 poz. 1686 z dnia 13 sierpnia 2007r.
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