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z dnia  16 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139)  Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przedłuża się na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. czas obowiązywania  
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych 
uchwałą Rady Gminy Turawa nr II/5/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

§ 2. „Wodociągi i Kanalizacja Turawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotorzu Małym ogłosi zatwierdzone taryfy, 
o których mowa w § 1 w miejscowej prasie, a mianowicie w kwartalniku „FALA” oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Turawa www.bip.turawa.pl w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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UZASADNIENIE

do wniosku o przedłużenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) wniosek złożony przez „Wodociągi i Kanalizacja
Turawa Sp. z o.o. w dniu 22.10.2015 r. został zweryfikowany pozytywnie. Przy weryfikacji wniosku
zwrócono szczególną uwagę czy „Wodociągi i Kanalizacja Turawa” Sp. z o.o. ustaliła niezbędne przychody
określone w art. 20 ust. 1 ustawy oraz czy wniosek zawiera wszystkie elementy określone w § 4
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosków taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz.U z 2006 r.. Nr 127 poz. 886)
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