
U C H W A Ł A   NR XXXVII/246/10 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 

 

z dnia 30 kwietnia 2010r. 

 
w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 

Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 
PrzedłuŜa się do 14 maja 2011r. okres obowiązywania  taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przyjętych uchwałą Nr  XXVII/171/09 Rady 

Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia opłat i taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok. 

 

 

§  2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. 

 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

         

 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

/-/ Jerzy Tichanowicz



UZASADNIENIE 
 

W dniu 25.02.2010r. prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WOD-KAN” 

Sp. z o.o. ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok przedłoŜył wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W dniu 19.04.2010r. 

prezes ww. przedsiębiorstwa przedłoŜył wniosek o wycofanie wniosku taryfowego z dnia 

25.02.2010r. z jednoczesnym złoŜeniem wniosku o przedłuŜenie czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków na terenie gminy Złoty Stok na okres od dnia 15.05.2010 roku do dnia 14.05.2011 roku. 

 
 Obowiązujące taryfy opracowane były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 

poz. 747 z późn, zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

 Ceny i stawki opłat zawarte we wniosku taryfowym z dnia 25.02.2010r., wycofanego 

wnioskiem z 19.04.2010r., określone były na podstawie niezbędnych przychodów dla 

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Złoty Stok, których wzrost na poszczególnych 

pozycjach kształtował się w granicach 0 do 3%. 

 

 

Dotychczasowe taryfy przy ich przedłuŜeniu o jeden rok przyniosą przychody z tytułu 

działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odbioru ścieków 

o 20.487,01 zł mniejsze niŜ zakładano w wycofanym wniosku taryfowym. 

ZwaŜywszy na fakt posiadania przez przedsiębiorstwo nowej koparko – ładowarki i z tym 

związanej moŜliwości  świadczenia usług w tym zakresie na rzecz Gminy i innych jednostek, 

pojawiła się moŜliwość pokrycia brakującej kwoty oraz wykazanie zysku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

/-/ Jerzy Tichanowicz 


