
 

U C H W A Ł A  Nr  207/XXV/16 

 

Rady   Miasta   Milanówka  

 

 z dnia 20 października 2016 r. 

 

 

 

o zmianie uchwały Nr 73/XII/15 z dnia 17 września 2015r. w sprawie dopłaty do taryf za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016r., poz. 446 ) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139 z późn. 

zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr 73/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015r. w sprawie 

dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków § 2 otrzymuje brzmienie: „Dopłata 

obowiązuje od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 września 2017r.”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

       Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

                                                                                              mgr Małgorzata Trębińska  

 

https://sip.lex.pl/#/akt/16793509
https://sip.lex.pl/#/akt/16904006


 

UZASADNIENIE 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Milanówku 

powołane zostało do realizacji na terenie Gminy Milanówek zadań określonych w ustawie 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139 z późn. zm.).  

Uchwałą nr 73/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015r. w sprawie 

dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalona została dopłata z budżetu 

miasta do 1 m3 ścieków odprowadzonych siecią zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla grupy 

taryfowej 1 „Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych 

z odczytem wodomierzy” w wysokości 1,93 zł/1 m3 + 0,15 zł podatek od towarów i usług 

(VAT), łącznie w wysokości: 2,08 zł/1 m3.  

Podstawą prawną podjęcia w/w uchwały jest przepis art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 

który stanowi, że Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub 

wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Jedocześnie uchwałą Nr 184/XXIV/16 z dnia 14 września 2016r. w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków, Rada Miasta Milanówka postanowiła o przedłużenia obecnie obowiązujących taryf 

do dnia 30 września 2017r. Wejście w życie uchwały o przedłużeniu taryf daje obecnie 

podstawę do postanowienia o przedłużeniu dopłat do tych taryf. Ponieważ nie uległy zmianie 

warunki opłat za ścieki, zasadnym jest przedłużenie - w niezmienionej wysokości - dopłat  

do ścieków odprowadzonych siecią zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla grupy taryfowej 1. 

 


