UCHWAŁA Nr 58/V/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24.02.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na okres od 7 kwietnia 2011 r. do 6 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 pozycja 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 ze zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na okres od dnia 07 kwietnia 2011 r. do dnia 06 kwietnia 2012 r. opracowane przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w okresie od dnia
07 kwietnia 2011 r. do dnia 06 kwietnia 2012 r.
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w Piasecznie, ogłasza
taryfy w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń na terenie
Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno.

UZASADNIENIE
Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858
ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127
poz. 886).Stawki opłat, zatwierdzone Uchwałą nr 1140/XIIIN/2009 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 23 września 2009r., w obecnie obowiązującej taryfie wynosiły
odpowiednio:
1) w przypadku zbiorowego dostarczania wody (ceny netto):
a) dla gospodarstw domowych, uŜyteczności publicznej oraz przemysłu i usług - 4,61 zł /m3 ;
b) opłata abonamentowa 3,50 zł miesięcznie dla wszystkich grup odbiorców;
2) w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków (ceny netto)
a) dla gospodarstw domowych - 5,96 zł/m3,
b) uŜyteczność publiczna - 6,03 zł/m3,
c) przemysł i usługi - 7,86 zł/m3,
d) ścieki dowoŜone -12,53 zł/m3.
Przeprowadzona analiza złoŜonego wniosku taryfowego wskazuje, Ŝe taryfy opracowane
zostały zgodnie z wyŜej wymienionymi przepisami a wykazane we wniosku koszty znajdują
swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez Przedsiębiorstwo ewidencji księgowej.
Przedsiębiorstwo określiło stawki cen i opłat w nowym okresie taryfowym w następującej
wysokości:
1) w przypadku zbiorowego dostarczania wody (ceny netto):
a) dla gospodarstw domowych, i podmiotów uŜyteczności publicznej - 3,61 zł /m3 ;
b) dla podmiotów gospodarczych (przemysł i usługi) – 4,61 zł /m3;
c) opłata abonamentowa dla wszystkich grup odbiorców 3,50 zł miesięcznie;
2) w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków (ceny netto);
a) dla gospodarstw domowych i podmiotów uŜyteczności publicznej - 6,10 zł/m3 ;
b) dla podmiotów gospodarczych - 8,00 zł/m3 ;

Załącznik nr 1
do uchwały nr 58/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 lutego 2011 r.

Stawki cen i opłat (kwoty netto) obowiązujące w okresie od 07 kwietnia 2011 r. do 06
kwietnia 2012 r. na terenie Miasta i Gminy Piaseczno za dostarczaną wodę i odprowadzone
ścieki przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie:

Wyszczególnienie
L. p.
1
1
2
3

2
Cena dostarczanej wody (zł/m³)
Opłata abonamentowa (w zł za
miesiąc na odbiorcę)
Cena odbieranych ścieków (zł/m³)

Gospodarstwa domowe
i podmioty uŜyteczności
publicznej
3
3,61

Podmioty
gospodarcze

3,50

3,5

6,10

8,00

4
4,61

Uwaga: Stawki cen i opłat podane są w wartościach netto co oznacza, Ŝe na fakturach
wystawianych odbiorcy doliczona będzie obowiązująca w dniu wystawienia faktury stawka
podatku VAT.

