
 
 

UCHWAŁA 
RADY MIASTA SULEJÓWEK 

Nr XXIX/276/2016 
z dnia 24 listopada 2016 r. 

 
  

w sprawie: Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta  Sulejówek na okres  
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 
139) 1– Rada Miasta Sulejówek na wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Sulejówku, uzgodniony z Burmistrzem Miasta, uchwala co następuje: 

  
§ 1 

 
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
zawarte we wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, ul. 

Wodociągowa 10, w następującej wysokości: 
 

Za wodę: 
Wysokość cen i st. opłat 

netto  

Grupa 1: 
- stała opłata abonamentowa – gotowość: 
- stała opłata abonamentowa – za odczyt 
- stała opłata abonamentowa – za rozliczenie  

2,73 zł/m3 
1,77 zł/odb./m-c 
1,95 zł/odb./m-c 
1,28 zł/odb./m-c 

Za ścieki: 
Wysokość cen i st. opłat 

netto 

Grupa 1: sanitarne i przemysłowe 
- stała opłata abonamentowa – gotowość: 
- stała opłata abonamentowa – za odczyt (w przypadku posiadania 

przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego opłata liczona tylko raz) 

- stała opłata abonamentowa – za rozliczenie (w przypadku posiadania 

przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego opłata liczona tylko raz) 

Grupa 2: opadowe i roztopowe 
- stała opłata abonamentowa: 

6,11 zł/m3 
3,28 zł/odb./m-c 
1,95 zł/odb./m-c 

 

1,28 zł/odb./m-c 
 

6,87 zł/m3 
(brak) 

Stawka opłaty przyłączeniowej za przyłącze wodociągowe lub 

kanalizacyjne 
122,77 zł/odb 

 
2. Wyjaśnienie grup taryfowych: 
 
Zaopatrzenie w wodę: 

Grupa I – gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy, w tym: 

1. odbiorcy zużywający wodę do celów produkcyjnych, technologicznych, 
budowlanych oraz do innej działalności gospodarczej, 

                                                 
1  Dz.U.z 2015 r, poz. 1893, z 2016 r, poz. 1250 
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2. placówki handlowe, 

3. podmioty świadczące usługi, 

4. instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

placówki oświatowe, kulturalne, sportu i rekreacji, itp., 

5. odbiorcy zużywający wodę na cele przeciwpożarowe, 

6. odbiorcy zużywający wodę do podlewania ogrodów, mycia placów, zasilania 

fontann i basenów, rozliczani na podstawie wskazań podlicznika. 

Odprowadzanie ścieków:  

Grupa I – gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy, 

Grupa II – odprowadzający ścieki opadowe i roztopowe. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek i Dyrektorowi MZWiK 
Sulejówek zgodnie z kompetencjami. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz 
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Sulejówek 

 
 

Daniel Dąbrowski 
 


