
     UCHWAŁA NR 284/XLIII/2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe 
odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna 

 

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 

2017 r. poz. 328) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 

Mieście Podkowa Leśna, na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.12.2018 r.  

w wysokości: 

1) stawka za dostarczenie 1 m³ wody: 2,52 zł plus 8% podatku VAT, tj. 2,72 zł brutto; 

2) stawka za odbiór 1 m³ ścieków: 7,28 zł plus 8% podatku VAT, tj. 7,86 zł brutto; 

3) stawka za dostarczenie 1 m³ wody (e- faktura) : 2,46 zł plus 8% podatku VAT, tj. 2,66 zł 

brutto; 

4) opłata abonamentowa stała za dostarczona wodę: 9,06 zł plus 8% podatku VAT, tj.  9,78 zł 

brutto/m-c od wodomierza głównego; 

5) opłata abonamentowa stała za odbiór ścieków: 3,21 zł  plus 8% podatku VAT, tj.  3,47 zł 

brutto/m-c od gospodarstwa domowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 237/XXXVII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna  z dnia 8 maja 2017 r. 

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

w Mieście Podkowa Leśna. 

§ 4. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. 

2. Stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają 

ogłoszeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 poz. 328).  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 


