UCHW ALA NR XXV /196/13
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wod~ i zbiorowe odprowadzanie sciekow
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591; z 2002 roku nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr
113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 roku nr 80, poz. 717 i nr 162, poz.
1568; z 2004 roku nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) nr 167, poz. 1759; z 2005 roku nr 172,
poz. 1441 i nr 175, poz. 1457; z 2006 roku nr 17, poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 roku nr 48
poz. 327 i nr 173 poz. 1218; z 2008 roku nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku nr 52
poz. 420 i nr 157 poz. 1241; z 2010 roku nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 40 poz. 230 i nr 106 poz.
675; z 2011 roku nr 21 poz. 113, nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 149 poz. 887 oraz nr 217,
poz. 1281; z 2012roku poz.567; z 2013roku poz.153) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzeniu sciek6w (Dz.
U. z 2006 r. nr 123 poz. 858; z 2007 r. nr 147, poz. 1033; z 2009 r. nr 18 poz. 97; z 2010 r. nr 47
poz. 278 i nr 238 poz.1578; z 2012 roku poz.951 i poz. 1513) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nast~puje:

§ 1. Zatwierdza siy taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie
sciek6w zgodnie z wnioskiem przedsiybiorstwa Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z
Rawie Mazowieckiej z dnia 20.01.2013 r. kt6re stanowiq zalqcznik do niniejszej uchwaly.
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§ 2. Taryfy wymienione w § 1 obowiqzujq na terenie miasta Rawa Mazowiecka w okresie
od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.

§ 3. Ustala siy nastypujqce doplaty z budzetu miasta Rawa Mazowiecka do stawek oplat
okreslonych w taryfach, w okresie 0 kt6rym mowa w § 2:
1) do stawki
1WA,
2) do stawki
taryfowej
3) do stawki
1WB.
4) do stawki
taryfowej

za 1m3 pobranej wody w wysokosci 0,67 zl (w tym VAT) w grupie taryfowej
za 1m3 odprowadzonych sciek6w w wysokosci 0,68 zl (w tym VAT) w grupie
1SA.
za 1m3 pobranej wody w wysokosci 1,32 zl (w tym VAT) w grupie taryfowej
za 1 m3 odprowadzonych
1SB.

sciek6w w wysokosci 1,68 zl (w tym VAT) w grupie

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ S. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

