
UcHwAŁA NR LIl421120r0
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 30 częrwca 2010 r'

w sprawie przedłużeni! czasu obowiązywania dotychczasowych taryf d|a zbioro\Yego zsopstrzctria w wodę
i zbioro}vego odprowadzaniD ściekótr .

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pld 15 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.200l roku Nr
142 ,po4 .1591 ,22002r .N r23 ,poZ .220 ,Nr62 ,poz .558 ,Nr113 ,po2 .984 ,Nr153 ,po2 .  1271 ,Nr214 ,poz .  1806 ,
z2003r.Nr 80, poz. 7l7, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr I l6-po2.1203, z 2005f. Nt l '72, poz. l44l,Nr 175, poz.
145'7,22006r. Nr 17 ,po2.128, Nr l8l, poz.1337, 22007f. Nr 48,poz. 327, Nr 138,po2.974, N. 173,po2.1218,
z2008r.Nr 180,po2. 1111, Nr 223,po2.1458, z 2AA9r. Nr 52, po2.420, Nr 15'7, poz.I24l, r20l0r.Nf28,poz.142
i 146' Nr 40' poz'230) oraz ań' 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbioro\łTm faopatrzeniu w wodę
i fbiorowyn odprowadzaniu ścieków (Dz.U' z 2006r. Nr l23' poz. 858' z 2007r. Nr 147' poz' 1033' z 2009r'Nt l8,
poz.9,7 , z 2010r. Nr 47 ' poz. 27 8) uchwala się, co następuje I

s l. Przedfużyó czas obowiąz}nvania dotychczasowych taryf dla zbiorowego Zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzalia ścieków obowiązującego na terenie gminy Gniewkowo na okręs od 0l.09'2010r. do 3o.o4'20l lr.

s 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmislrzowi Grriewkowa.

s 3. Przedsiębiorstwo Komunalne 'Gniewkowo., Sp. zo.o' w Gniewkowie og'łasfa taryry w sposób
zwyczajowo przyjęty w telminie co najmnię.j 7 dni przed dniem we.jścia ich w iycię .

5 4. Uchwała wchodzi wżycie fdniem lwrześnia 20l0r' ipodlega ogłoszeniu w Dziennil(u Urzędo\łTm
województwa Kujawsko-Pomorskiogo'
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Uzasadtrietrie

w opajciu oart.24 ust'ga ustawy zdnja'.l czgrwca 2010 roku o zbioro\łym zaopaŁrzeniu wwodę i zbiofourym
odprowadzaniu ścieków P.zędsiębiorstwo Komrrnalne 'Gniewkowo'' sp. zo.o. złozyio wniosek o przedłużedę
terminu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopabzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na
telenie Miasta icminy Gniewkowo. zgodnie zzłożorrym wnioskiem dotychczas siosowana taryfa zapewnia
uzyskanie pŹychodów nięzbędnych do prowadzenia dźałalności zaplanowanych na okes obowiązywania taryfy '

sporządziła:
lrena Meyer
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