
                                   UCHWAŁA Nr XXVII/ 172 /17 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

                                        z dnia 20 lutego 2017 roku 
 
  w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków . 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia                                
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.poz.446, 1579 i 
1948) oraz art. 24 ust. 1 , ust. 5 , ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
z 2016 r. poz.139 i 1893 ) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobraną przez odbiorców z wodociągów 
stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka, obejmującą: 
 
1) w I grupie  taryfowej  1-W1 -gospodarstwa domowe  oraz obiekty 
użyteczności publicznej , cenę 1m³ wody w wysokości 3,12 zł + podatek VAT,  
 
2) w II grupie taryfowej  2-W2 - pozostali odbiorcy , cenę 1m³ wody w 
wysokości 3,68 zł + podatek VAT, 
 
3) stawkę opłaty abonamentowej w I grupie taryfowej  1-W1 pobieraną wraz z 
opłatą za wodę w wysokości 2,72 zł miesięcznie +podatek VAT na jeden punkt 
rozliczeniowy, 
 
4) stawkę opłaty abonamentowej w II grupie  taryfowej 2-W2 pobieraną wraz 
z opłatą za wodę w wysokości 2,72 zł miesięcznie + podatek VAT za jeden 
punkt rozliczeniowy. 
 
§ 2. Zatwierdza się taryfę za ścieki dla  odprowadzających ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka obejmującą: 
 
1) w I grupie  taryfowej 1-SB- odprowadzających ścieki z gospodarstw 
domowych oraz obiektów użyteczności publicznej , cenę 1m³ ścieków 
w wysokości 9,90 zł+ podatek VAT , 
 
2) w II grupie  taryfowej 2-SB2 pozostali odprowadzający ścieki , cenę 1m³ 
ścieków w wysokości 12,90 zł + podatek VAT, 
 



3) stawkę opłaty abonamentowej w I grupie taryfowej 1-SB - pobieraną wraz z 
opłatą za ścieki w wysokości 2,03 zł miesięcznie + podatek VAT za jeden 
punkt rozliczeniowy, 
 
4) stawkę opłaty abonamentowej w II grupie taryfowej 2-SB- pobieraną wraz z 
opłatą za ścieki w wysokości 2,03 zł miesięcznie + podatek VAT za jeden 
punkt rozliczeniowy. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/96/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 
7 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od                            
01 kwietnia 2017 roku. 
 
 


