
UCHWAŁA Nr XXXIII. /187 /2014 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy flota. 

Na podstawie art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami.) 
oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 
poz. 594,1318) ) Rada Gminy Złota uchwała co następuje: 

§1. Przedłuża się czas obowiązywania taryf określonych w załączniku do uchwały Nr XX/l34/2013 
Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota na okres 
od dnia 28 marca 2014 r. do dnia 27 marca 2015 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w terminie do 7 dni od daty 
podjęcia, przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Złota oraz w Urzędzie Gminy jak również w siedzibie 
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej. 

Wiceprzewodniczący 
RajL$Sminy,Zlota 

czary Brudz 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXXIII /187/2014 Rady Gminy flota z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie 
przedhiżenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota. 

Na podstawie art. 24 ust. 9a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm. ) Rada Gminy 

na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego przedłuża na okres nie dłuższy niż 

1 rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

W dniu 16 stycznia 2014 roku Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej złożył 

wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych uchwalą Nr X XIII/134/2013 Rady Gminy Złota z dnia 

21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota, na okres od dnia 28 marca 2014 

roku do dnia 27 marca 2015 r. uzasadniając, iż warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie 

dotychczasowych taryf 

W uzasadnieniu wniosku o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej uznał, że nie przewiduje się radykalnej 

zmiany warunków ekonomicznych mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Zakładu w 

w/w terminie. 

Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług 

wodociągowo - kanalizacyjnych, świadczonych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Złotej wynikających z poziomu taryfy. 

Stosownie do zapisu art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm ) Rada 

Gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy. 
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