
UCHWAŁA Nr 94/XVIII/2012  
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ  

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
 

w  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna 

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

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
oraz art. 24 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Zatwierdza się opłatę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna do odbiorców: 
 
a) Taryfa I: woda dostarczona do odbiorców: 
 

- cena za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości:  
2,20 zł plus obowiązujący podatek VAT. 
 

b)    Taryfa II: woda dostarczona do odbiorców korzystających z podliczników: 
 

- cena za 1 m³ dostarczonej wody do spoŜycia i celów gospodarczych w wysokości: 
2,20 zł plus obowiązujący podatek VAT, 

 
- cena za 1 m³ dostarczonej wody wg wskazań podliczników w wysokości:  

4,40 zł plus obowiązujący podatek VAT. 
 

§ 2. 
 
Zatwierdza się opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej  
od odbiorców. 
 
Taryfa za ścieki odprowadzone od odbiorców: 
 

- cena za l m³ odprowadzonych ścieków w wysokości:  
6,25 zł plus obowiązujący podatek VAT . 

 
§ 3. 

 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 4. 
 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2012 r. i obowiązuje 1 rok.  
2. Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

podlegają opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.). 



 
 
 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 94/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w  sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna 

 
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, 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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz zgodnie  

z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886)  

po weryfikacji kosztów pod względem ich celowości przedkłada do zatwierdzenia taryfy. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, poniewaŜ obowiązujące przepisy wymagają 

corocznego zatwierdzania nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków komunalnych. 

Opracowane taryfy będą obowiązywały na terenie miasta Podkowa Leśna przez 1 rok  

po wejściu uchwały w Ŝycie. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


