UCHWAŁA NR 67/VII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska Węglińca uchwala, co
następuje:
§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych Taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr 309/XLII/10 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 17.09.2010 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 8 dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 )
opracowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu do dnia 31 października 2011 roku.
§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Węgliniec.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta w Węglińcu.

Uzasadnienie
Na podstawie analizy kosztów i przychodów w okresie od 01.11.2010 r. do 31.07.2011 r. stwierdziliśmy, że
utrzymanie taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Węgliniec na dotychczasowym poziomie
gwarantuje dla Zakładu Usług Komunalnych przychody na poziomie wystarczającym na pokrycie kosztów
związanych z działalnością statutową zakładu, związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Węgliniec.
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