
PROJEKT 

     UCHWAŁA NR ……./…../….. 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia …………………. 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 2016 r., poz. 446 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 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.  

w wysokości: 

1) stawka za dostarczenie 1 m³ wody: 2,20 zł plus 8% podatku VAT, tj. 2,38 zł brutto, 

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

 

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

 

§ 3. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2017 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 (tj. Dz. U. z 2017 

poz. 328).  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Radca prawny 

/-/ 

Agnieszka Przybylska 

Wa-8424 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
oraz 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 tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 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 tj. (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) po 

weryfikacji kosztów, pod względem ich celowości przedkłada Radzie Miasta Podkowa Leśna 

do zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków w Mieście Podkowa Leśna. Proponuje się, aby taryfy zostały utrzymane na 

dotychczasowym poziomie i obowiązywały do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, ponieważ obowiązujące przepisy wymagają 

corocznego zatwierdzania nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków komunalnych. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

/-/ 

Artur Tusiński 


