UCHWAŁA NR va$n01|
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dnia 30 marca201I r.
w sprawi€ przedłużeniaczasu obowiązrvania doĘchczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ściekówdla odbiorców Gminy Gniewkowo
Na podstawieart'l8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządziegminnym (Dz.U. 2001 roku Nr
142,poz.l59l,2200f r. nr 23, po2.220,Nr 62, po2.558,Nr 113,poz. 984, nr 153,poz.lŻ71,Nr 214, poz.l806,
22003 r. Nr 80, po2.717,22004r Nr 102, po2.1055,Nr 116, po2.1203,22005r.Nr 172, po2.1441,Nr 175,
poz.l457,zf006rNr 17,poz.l28,Nr 181,poz-1337,zf007r. Nr 48, poz.3f7,Nt 138,poz. 974,Nr 173,poz.tftl,
z 2008r.Nr180,poz.111l,Nr 2f3, poz.l458,z 2009r.Nr 5f, po2.420,Nr 157,poz.124l,zf0l0r.Nr 28, poz.142
i 146,Nr 40, po2.230,z 2011r.Nr 21, poz. 113 ) oraz ut.24, ust.9austawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków@z. U. z2006I. NI l23, poz.858, z2007 r. Nr l47,
poz.1033'z 2009rNI 18, poz.97,z2010r.Nr 47,poz.278,
Nr 238,poz.1578)uchwalasię co następuje:
$ t. Przedłlzyć czas obowią.zywaniadotychczasowychtaryf dla zbiorowegozaopatrzeniaw wodę i zbiorowego
odprowadzaniaściekówna teręnieGminy Gniewkowo na okres od 01.05.2011r.do 31.08.20l1r.
$ 2. Wykonanie uchwaty powierza się Burmistfzowi Gniewkowa.
$ 3. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Gniewkowo'' Sp. z'o.o.w Gniewkowie do ogłaszania
tary! w sposób zwyczajowo przyjęĘ w terminieco najmniej7 dni przed dniem wejściaich w zycie.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem i maja 201lr. i podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym
Woj ewódmva Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie

W opafciu zaft. 24 ust.9a ustawy z dnia czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzenln
w wodę i zbioro'łym
odprorvadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Gniewkowo,' Sp'z.o,o. złoĘło
wniosek o wycofanie
wcześnĘszego wniosku na nowe taryĘ na wodę i ścieki ,Zgodnie z obówiązyjącymi przepisami
Rada Gminy

moż€pJzedfużyć
czasobowiąrywania
dotychczasowych
taryfnie dłużej
niz t iok . óchwałait' t,vłzuzoto nuay
MiejskiejGniewkowoz dnia30 cz9ryca 20|0 roku, przełfuzyła
terminobowiq.rywania
dotychczasowycn
taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy
Gniewkowo na okres
8 miesięcy . obecnie proponowanyokes obowiązywaniadoĘchczasowychtaryf od 01.05.'201
1 do 3l.08.201l tj'
4 miesiące spowoduje , że możliwość przedłuŻerlladotychczasowych taryf zostanie
wykorzystany w całości.
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Spółkaz o.o. ponownieskalk.uĘeóeny nowychtaryf na zbioroń zaópańnie w woaę
ścieków

Sporządziła:
I.Meyer

PRZEWOD
Yngr Jdry
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