Projekt
UCHWAŁA NR ……………
RADY GMINY OSIECZNA
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. ,
poz. 139).

Rada Gminy w Osiecznej uchwala, co następuje:
§ 1.
Na uzasadniony wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju
Wsi Szlachta przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę ,zatwierdzone uchwałą nr II/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.,
na okres jednego roku tj. od 01 lutego 2016 do dnia 31 stycznia 2017 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE
W dniu 17 grudnia 2014 r. na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i
Rozwoju Wsi w Szlachcie ,Rada Gminy Osieczna podjęła uchwałę nr II/11/2014 w sprawie
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode .
Czas obowiązywania powyższych taryf na terenie Gminy Osieczna określony został od
01 lutego 2015r. do dnia 31 stycznia 2016 r..Ustalona cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
wynosiła 1,49/m³ netto dla gospodarstwa domowe,obiekty letniskowe jako gospodarsta
domowe oraz 1,81/m³ dla przemysłu, usług i obiektów użyteczności publicznej .
W dniu 20 listopada 2015 r. Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
w Szlachcie złożyło do Wójta Gminy Osieczna wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 01 lutego 2016 r. do
dnia 31 stycznia 2017 r.
Stowarzyszenie we wniosku zamieściło informacje dotyczące zakresu świadczonych usług
oraz
warunków
ekonomicznych
uzasadniających
przedłużenie
obowiązywania
dotychczasowych taryf.. Stowarzyszenie po przeanalizowaniu aktualnych uwarunkowań i
prognozujące zmiany warunków ekonomicznych , podjęło decyzję o przedłużeniu czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do dnia
31 stycznia 2017 r.
Powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ust. 9a – 9c ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków , w związku z tym
przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy Osieczna do 31 stycznia 2017 r. jest w pełni uzasadnione.

