
Uchwała Nr XXXIX/271/17
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  i  art. 24 ust. 1 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2017
r. poz. 328).

 Rada Miejska w Koniecpolu  uchwala, co następuje:

§ 1
Na  wniosek  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Koniecpolu sp. z o.o. przedłuża się obowiązywanie na terenie Gminy Koniecpol
dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do
dnia 30 kwietnia 2018 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Z analizy sytuacji ekonomicznej zakładu na 2016 rok oraz planu finansowego na 2017 rok

wynika,  że  przychody  równoważą  koszty,  co  daje  podstawy  do  pozostawienia  taryf  na

niezmienionym poziomie w okresie od dnia 01.05.2017 do dnia 30.04.2018 r.

Stosownie do treści art. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) na uzasadniony

wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża

czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Po myśli zaś ust. 9b tegoż

przepisu. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególności

informacje  dotyczące  zakresu  świadczonych  usług  oraz  warunków  ekonomicznych

uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.

Po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami

Rada Miejska w Koniecpolu postanowiła przedłużyć obowiązywanie taryf zbiorowego zaopatrzenia

w wodę wody oraz odprowadzenia ścieków o rok tj. od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia

2018 roku.


