
         

Uchwała Nr VI.74.2015 
z dnia 4 marca 2015 r. 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków  
 

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5, 6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 139 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska 
w Brwinowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. opracowane przez Brwinowskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie oraz zweryfikowane 
przez Burmistrza Gminy Brwinów: 

Za wodę z ujęć gminnych oraz dostarczoną przez BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą 

w Brwinowie: 
Wysokość cen i st. opłat 

Grupa 1: 

gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 

mieszkaniowe, jednostki budżetowe, z wyłączeniem wymienionych 

w Grupie 2 

3,40 zł/m3                                                         

+ obowiązujący podatek VAT 

Grupa 2: 
podmioty gospodarcze oraz odbiorcy rozliczający zużycie wody na 

podstawie podlicznika 

3,40 zł/m3                                                         

+ obowiązujący podatek VAT 

Za ścieki bytowe i przemysłowe: Wysokość cen i st. opłat 

Grupa 1: 
gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 

mieszkaniowe, jednostki budżetowe – za ścieki bytowe 

7,74 zł/m3                                                         

+ obowiązujący podatek VAT 

Grupa 2: podmioty gospodarcze – za ścieki przemysłowe 
8,19 zł/m3                                                  

+ obowiązujący podatek VAT 

Za ścieki opadowe i roztopowe: Wysokość cen i st. opłat 

Wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe 
4,04 zł/m3                                                         

+ obowiązujący podatek VAT 

 

§ 2. 

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na terenie gminy Brwinów. 

 

 



§ 3. 

1. Ustala się dopłatę z budŜetu gminy Brwinów do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw 
domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, z wyłączeniem 
wymienionych w Grupie 2, w wysokości 0,27 zł/1m3 + obowiązujący podatek VAT; 

2. Ustala się dopłatę z budŜetu gminy Brwinów do 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych dla 
gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, z wyłączeniem 
wymienionych w Grupie 2 w wysokości 1,50 zł/1m3+ obowiązujący podatek VAT. 

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 

§ 5. 

Zatwierdzone stawki taryf za wodę oraz odbiór ścieków bytowych i przemysłowych zostaną podane 
do publicznej wiadomości przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., w tym na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Brwinów w terminie do 7 dni od dnia podjęcia 
niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu 1 kwietnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Brwinowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/Sławomir Rakowiecki 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




