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UCHWAŁA NR 342/XIV/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
na terenie miasta i gminy Piaseczno na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015r., poz. 1515 j.t.) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r poz.139 j.t.) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1.
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta
i gminy Piaseczno w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opracowane przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w PiasecznieSp. z o.o. ul. Żeromskiego 39, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ogłasza taryfy w swojej siedzibie i na
swojej stronie internetowej w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Uzasadnienie
Zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2015r. poz. 139 j.t.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w dniu 22 października 2015 roku złożyło
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie
miasta i gminy Piaseczno na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, ze taryfy opracowane zostały
zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie
i odniesienie w prowadzonej przez PWiK Piaseczno ewidencji księgowej.
Proponowane ceny za odprowadzenie ścieków opadowych pozostają na poziomie cen dotychczasowej
taryfy i wynoszą brutto 2,71 zł/m3 ścieków.
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Załącznik do Uchwały Nr 342/XIV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Lp.
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Grupa I

Wyszczególnienie
Cena
rodzaj cen i stawek opłat
2
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•
•
•
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VAT

Cena
brutto

netto

3

4

5

2,51

8%

2,71

-

1. Dla odbiorców rozliczanych z powierzchni
o trwałej nawierzchni:
terenów przemysłowych, handlowych, usługowych
i składowych, baz transportowych,
dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej,
dróg i parkingów wewnętrznych
w obrębie osiedli mieszkaniowych.
dachów (w rzucie poziomym) budynków
przemysłowych, handlowych, usługowych,
zabudowy mieszkaniowej, użyteczności publicznej
i sakralnej,
innych powierzchni o trwałej nawierzchni,
niewymienionych powyżej.
2. Dla odbiorców rozliczanych na podstawie
przepływomierza.

Wniosek taryfowy zawiera ceny netto oraz brutto. Podatek VAT naliczany jest zgodnie
z aktualnymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku (obecnie odbiór ścieków objęty jest
stawką 8%).
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