
     Uchwała Nr XVII/100/2008  
                                                       Rady Gminy  RozdraŜew 
                                                       z dnia 2 czerwca 2008r. 
 
w sprawie przedłuŜenia obowiązujących taryf dla 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 jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku                             
z art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) i po rozpatrzeniu wniosków                                     
- z dnia 12 maja 2008r. Spółdzielni Kółek Rolniczych  w RozdraŜewie, ul. Koźmińska 19,       
  63-708 RozdraŜew, 
- z dnia 12 maja 2008r. Kółka  Rolniczego RozdraŜew, ul. Rynek 3, 63-708 RozdraŜew,  
- z dnia 12 maja 2008r. Urzędu Gminy w RozdraŜewie, ul. Rynek 3, 63-708 RozdraŜew, 
Rada Gminy RozdraŜew uchwala co następuje: 
 

§1 
 

PrzedłuŜa się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków określonych w uchwale nr VII/37/2007 Rady Gminy z dnia                
6 czerwca 2007r. na okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 30 września 2008r. 
 
                                                                       §2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008r.                                
i podlega ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w RozdraŜewie. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  

       mgr Renata Zych - Kordus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
Dnia 12 maja 2008r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w RozdraŜewie, Kółko Rolnicze 
RozdraŜew oraz Urząd Gminy, który pełni funkcję przedsiębiorstwa kanalizacyjnego,                   
w obrębie którego znajduje się oczyszczalnia ścieków wystąpiły do Wójta z wnioskiem                           
o przedłuŜenie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę  i zbiorowe  
odprowadzanie ścieków  w gminie RozdraŜew. 
U podstaw wniosków leŜy planowana na połowę roku kolejna podwyŜka cen energii. 
PrzedłuŜenie obowiązywania dotychczasowych taryf pozwoli na określenie nowych                         
w oparciu o rzeczywiste koszty energii, jakie przyjdzie ponieść przedsiębiorstwom. 
 Zgodnie  z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu            
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ze zm.)                          
na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy,                               
w drodze  uchwały, przedłuŜa czas obowiązywania dotychczasowych taryf. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 
 
 

Wójt Gminy  

       mgr Mariusz Dymarski   

 


