
UCHWAŁA NR VII/27/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stanisławów zatwierdzonych uchwałą Nr XXXV/193/2014 z dnia 
28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków obowiązujących na terenie gminy Stanisławów od dnia 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 
w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kraszewski
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), taryfa
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązuje przez rok. Obecnie ceny za
dostawę wody i odprowadzanie ściekow obowiązują do 30 czerwca 2015 roku. Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, w drodze uchwały przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie
dłużej niż o 1 rok. Wójt Gminy Stanisławów zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Stanisławów o przedłużenie
terminu obowiązywania taryf uchwalonych uchwałą Nr XXXV/193/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28
maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Z analizy świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych wynika, że cena za dostarczoną wodę,
odprowadzane ścieki oraz ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Retkowie może pozostać na
dotychczasowym poziomie do 30 czerwca 2016 roku.
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