
UCHWAŁA NR XXV/163/10 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 30 marca 2010 r. 
 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy i Miasta 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska, które weszły w życie w 

trybie przewidzianym przez art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

§2. Taryfy, o których mowa w §1, mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego na terenie Gminy i Miasta Izbica 

Kujawska w okresie od dnia 04 maja 2010 r. do dnia 03 maja 2011 r. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA 

 Zofia Warda 
 

 



Uzasadnienie 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów złożył do Burmistrza Gminy i 

Miasta wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i odprowadzenia ścieków. 

W uzasadnieniu, do wniosku Kierownik ZGKiW podaje, że powyższe podyktowane jest 

wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi i oszczędnościami w technologii uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków. Oszczędności te rekompensują ubiegłoroczny wzrost cen 

materiałów, energii elektrycznej oraz inflację, i wnioskuje o utrzymanie obowiązujących 

taryf. 

Rada Gminy zgodnie z art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków może na uzasadniony wniosek 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów przedłużyć o rok czas obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. 

Uwzględniając powyższe wnoszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. 

 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY GMINY I MIASTA 
Zofia Warda 

 


