
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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 stycznia 2017 r. 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

 

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

 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139  

z późn. zm.).  

 

 

 

Radca prawny 

/-/ 

Agnieszka Przybylska 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 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), wnioskuje o przedłużenie 

obowiązywania obecnej taryfy do dnia 30 kwietnia 2017 r.  

Powyższy termin jest wyznaczony ze względu na konieczność określenia rzeczywistych 

kosztów, jakie będą poniesione przez Miasto Podkowa Leśna, w związku z planowanymi 

inwestycjami w zakresie gospodarki wodno–kanalizacyjnej w 2017 roku.               

Po weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług z zakresu zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, poniesionych w poprzednim roku 

obrachunkowym, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem 

planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, a także zmiany warunków 

ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia oraz kosztów wynikających  

z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów wydatków na rok 2017 

zostanie wyliczona nowa taryfa. 

  

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 


