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z dnia  8 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz. 328), na wniosek Przedsiębiorstwa 
Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Rada Gminy Łubniany  uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się o 1 rok, tj. na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku czas 
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla Przedsiębiorstwa Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o zatwierdzonych Uchwałą Nr 
XXIII/145/16 Rady Gminy Łubniany  z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany i Łubniańskim Wodociągom i Kanalizacji 
Sp. z o.o.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach, a taryfy, o których 
mowa w § 1 – w sposób określony w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Uzasadnienie

Spółka Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacją złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od
1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Obowiązujące do dnia 31.12.2017 r. taryfy zatwierdzone zostały Uchwałą
Nr XXIII/145/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328) w art. 24 ust 9a - 9c określa, iż na wniosek
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Rada Gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas
obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Spółka Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacją wskazała zgodnie z wymogami ustawowymi informacje
dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie taryf.
Przedsiębiorstwo analizując aktualne uwarunkowania i prognozując zmiany warunków ekonomicznych,
podjęło decyzję przy zachowaniu należytej staranności zmierzającą do ochrony interesów odbiorców
i minimalizacji kosztów niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o przedłużeniu czasu
obowiązywania obecnych taryf o jeden rok.

W związku z tym, że powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ust 9a-9c ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków uważa się za uzasadnione.
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