
Uchwała Nr XX/136/2012 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 12 marca 2012r.  
 

 
 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowy Korczyn 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 
z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje : 
 

§. 1. 
 
Na wniosek Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie przedłuża się czas 
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 
16 marca 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku. 
 

§. 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§. 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 marca 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie 
 
 
                                                                            
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XX/136/2012 Rady Gminy w  Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r.  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowy Korczyn 
 
 

 
 Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa  usługowo – 
kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania 
dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o jeden rok. 

Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska 
i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie złożył wniosek o przedłużenie 
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 
od 16 marca 2012 roku do 30 września 2012 roku. 

Przedłożony wniosek zawiera w szczególności informacje dotyczące zakresu 
świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie  czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf. 

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż od 1 stycznia 2012 roku dostawcą 
wody dla odbiorców, w związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym 
Korczynie, jest Gmina Nowy Korczyn, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za 
celowe i uzasadnione. 
 
 


