Uchwała Nr XXXlll l 275 l 2014
Rady Gminy osięciny
z dnia '10.07.2014r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Na podstawie ań. 1B ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1 990r' o
samorządzie gminnym ( Dz. U' z2O13r. poz. 594 z poŹn. zm.1) oraz art'.24 ust. 9a
ustawy z dnia7 czerwca 2001r' o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( Dz' U. z2006r. Nr 123, poz. 858 zpÓŹn. zm.2), na wniosek
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Rada Gminy osięciny
uchwaIa, co następuje:
s1.
PrzedłuŻa się o 4 miesiące tj' od dnia 1 września 2014r do dnia 31 grudnia 2014r.

czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
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Kanalizacyjnego zatwierdzonych Uchwałą NR XXV/ 19912013 Rady Gminy osięciny
z dnia 02.08.2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
s2.
Termin stosowania cen o których mowa W s 1 uchwały określonej w $1 niniejszej
uchwały przedłuŻa się o 4 miesiące tj. do 31 grudnia 2014r.

s3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy osięciny
s4.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
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wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2O13 r ',poz. l318; Dz. U. z'?0'Mlrii
wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz.U. z2007 r., Nr 147, poz. I033;Dz.U. z
poz.97 Dz.IJ. zŻ\Ia r.,Nr 47, poz. 2781' Dz.U. z20I0 r.' Nr 238, poz. 15781' DaU. z20l2 r.,
22012 r., poz. 1513
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Do uchwaĘ Rady Gminy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatńenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz' U. z2O13r. poz. sÓą z póżn. zm.1) oraz ań.24 ust. 9a
ustawy źaniil czerwca 2OO1 r' o zbiorowym zaopatrz9l|u * Y9oę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z póżn- zm'') na wniosek
Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjneg o przedłuŻa na okres 4 miesięcy
czas obówiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe od prowadzenie ścieków.
W d n iu 1 6.06.2O 1 4r. Przed siębiorstwo Wod ociągowo- Kanal izacyj ne złoŻyło
wniosek o przedłuŻenie obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowógo odprowadzani-a-ś_cieków przyjętych Uchwałą
NR XXV/ 1ggl2o13 Rady Gminy osięciny zdnia 02.08.2013r do dnia 31 .12.2014r.
owych
uzasad n iaj ąc, iŻwaru nki ekonom ic zne pozw alają na stosowan ie d otyc
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