
UCHWAŁA NR XXXIX/528/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z. o.o. w Lubiczu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz.1875 t.j.) oraz art.24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz.328 t.j. ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.   Przedłuża się czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubicz, zatwierdzonej uchwałą nr XVIII/200/2016 z dnia 26 lutego 
2016 roku, której okres obowiązywania przedłużono uchwałą nr XXXI/380/2107 z dnia 24 lutego 2017 roku na 
okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - na okres od 1 stycznia 2018 roku do 
31 marca 2018 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób Określony w Statucie 
Gminy.
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UZASADNIENIE

Spółka Lubickie Wodociągi złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

(zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XVIII/200/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku, której

okres obowiązywania przedłużono uchwałą nr XXXI/380/2107 z dnia 24 lutego 2017 roku na

okres od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku) na okres od dnia 1 stycznia

2018 roku d o dnia 31 marca 2018 roku.

Wniosek spełnia wymogi formalne wynikające z art. 24 ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz.328

t.j. ze zm.) tj. zawiera informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunki

ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.
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