
Projekt 

     UCHWAŁA NR          /              /2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia                         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 

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

brutto/m-c. 

§ 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).  

 

 

 

 



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 wniosek komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta 

Podkowa Leśna i  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.  

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji na swoich posiedzeniach przeanalizowała system gospodarki 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w części finansowej. Kierując się zasadą gospodarności, 

celowości oraz mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych  

i uwarunkowania historyczne, Komisja zaproponowała stawki za dostarczenie wody  

i odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych nie uwzględniające całych kosztów amortyzacji 

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta.  

Po przeanalizowaniu propozycji, zweryfikowaniu podstawy wyliczenia oraz przyjmując argumenty 

dotyczące amortyzacji Burmistrz Miasta przyjmuje stanowisko Radnych.  Wliczenie tych kosztów 

spowodowało by ponad dwukrotny wzrost stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Taka 

decyzja, mimo zasadności wynikającej z zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej miasta, 

nie byłaby akceptowana społecznie. Rozumiejąc stanowisko Radnych płynące z troski o dobro 

mieszkańców i pogodzenia racji z finansami publicznymi Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przychyla 

się do wniosków Komisji BFiI, przedstawia Radzie Miasta Podkowa Leśna zaproponowane w uchwale 

stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.     

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

/-/ 

Artur Tusiński 

 


