
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./…../….. 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia …………………. r. 

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i 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 2016 r., poz.446.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 139) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą nr 34/VII/2015 Rady Miasta 

Podkowa Leśna z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – na okres od dnia 1 maja 2016 r. 

do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

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

 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą od dnia 1 maja 2016 r.  

2. Taryfy 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 

139).  

 
 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 



 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna 

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 139) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) po weryfikacji kosztów, pod 

względem ich celowości przedłożył Radzie Miasta Podkowa Leśna do zatwierdzenia taryf. 

Podjęcie niniejszej uchwały było konieczne, ponieważ obowiązujące przepisy wymagają 

corocznego zatwierdzania nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków komunalnych. 

Opracowane taryfy będą obowiązywały na terenie miasta Podkowa Leśna po wejściu 

uchwały w życie do 31.12.2016 r. Dla uporządkowania rozliczeń zgodnie z obowiązującym 

okresem budżetowym kolejna uchwała w tej sprawie zostanie podjęta od dnia 01.01.2017 r. i 

będzie obowiązywała przez 1 rok.     

 

 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 

 

 


