
UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  

z dnia .................... 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Mszczonów uchwala, co 

następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 

od dnia 01.04.2011r. do dnia 31.03.2012r. opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Gminy Mszczonów w Mszczonowie, 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 

odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów 

w Mszczonowie na terenie Gminy Mszczonów przez 1 rok . 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/411/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszczonów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Łukasz Koperski 

 

TARYFA OPŁAT DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW.  

Wysokość opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki: 

Pozostałe usługi: 

*stawka wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę 

usług, zawierająca koszty dojazdu oraz robocizny. 

Do wyżej ustalonych stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Załącznik do Uchwały

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2011 r.

L.p. Wyszczególnienie Stawka dla gospodarstw 

domowych i pozostałych 

odbiorców usług na potrzeby 

socjalno bytowe

Stawka dla 

przemysłu 

i instytucji

Stawka dla przemysłu i instytucji 

przekraczających normy ścieków 

wprowadzanych do kanalizacji

1 cena wody w zł/m3 netto 2,34 3,32 -

2 cena usługi odprowadzania 

i oczyszczania ścieków 

w zł/m3 netto

3,68 5,92 12,34

L.p. Taryfowa grupa 

odbiorców

Wyszczególnienie Stawka 

netto

Jednostka 

miary

1 Odbiorca usługi Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

wodociągowych*

91,50 szt.

2 Odbiorca usługi Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń 

kanalizacyjnych*

91,50 szt.
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