UCHWAŁA NR IV/16/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, dotychczas obowiązujących.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001r., Nr
142, poz. 1591, z późń. zm.), art. 24 ust. 9a - 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późń. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przedłuża się dotychczas obowiązujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
§ 2. Czas obowiązywania taryf przedłużony zostaje na okres jednego roku, tj. od dnia 01 marca 2011 r. do dnia
29 lutego 2012 r.
§ 3. Taryfy o których mowa w § 1, podlegają ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Karpacza
w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza oraz Dyrektorowi Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) w brzmieniu następującym:
art.18.2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
art. 24 ust. 9a – 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) w brzmieniu następującym:
art. 24.9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy,w drodze
uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok.
art. 24.9b 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.
art. 24.9c Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz
planu.
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