
UCHWAŁA NR XLIII/367/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka dla wybranych taryfowych grup 

odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 24 ust. 

6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549), Rada Miasta Rawa 

Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się dopłaty dla następujących taryfowych grup odbiorców usług 

określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonej decyzją WA.RZT.70.87.2022/3 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 lipca 2022 r. w 

wysokości: 

 

1) dla taryfowej grupy 1 odbiorców usług  - 0,10 zł (brutto) do każdego 1m³ wody, 

2) dla taryfowej grupy 2 odbiorców usług  - 0,11 zł (brutto) do każdego 1m³ wody, 

3) dla taryfowej grupy 3 odbiorców usług  - 0,11 zł (brutto) do każdego 1m³ wody, 

4) dla taryfowej grupy 4 odbiorców usług  - 0,34 zł (brutto) do każdego 1m³ wody, 

5) dla taryfowej grupy 5 odbiorców usług  - 0,34 zł (brutto) do każdego 1m³ wody,  

6) dla taryfowej grupy 1 odbiorców usług  - 0,98 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków,  

7) dla taryfowej grupy 2 odbiorców usług  - 0,70 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków,  

8) dla taryfowej grupy 3 odbiorców usług  - 0,07 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków,  

9) dla taryfowej grupy 4 odbiorców usług  - 2,63 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków, 

10) dla taryfowej grupy 5 odbiorców usług  - 1,05 zł (brutto) do każdego 1m³ ścieków. 

 

 § 2. Dopłaty ustalone w § 1 niniejszej uchwały obowiązują w okresie od dnia  

18 października 2022 r. przez okres 12 miesięcy. 

  

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodnicząca 

       Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

        Grażyna Dębska 


