
PROJEKT  
 

Uchwała Nr ........................ 
Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia ................. 
 
w sprawie: taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków. 
 
 
 Na podstawie art. 24 ust. 1 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze 
zmianami) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska  uchwala: 
 

 
§ 1. Przedłu�a   si�   na   okres  od  dnia 1 lutego 2006 r.  do 31 stycznia 2007 r.  czas    
       obowi�zywania dotychczas  obowi�zuj�cej  taryfy  za   zbiorowe  zaopatrzenie   w   wod�    
        i  zbiorowe  odprowadzanie �cieków  na  terenie miasta i gminy Pleszew. 
 
§ 2.  Wykonanie  uchwały   powierza   si�   Burmistrzowi   Miasta   i   Gminy Pleszew.    
 
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podj�cia.   
 



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr ....................... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  08 grudnia 2005 roku. 

 

 Na podstawie art. 24 ust. 9 a  ustawy  z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z po�. zmianami) 

Przedsi�biorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pleszewie zło�yło wniosek o przedłu�enie 

czasu obowi�zywania dotychczasowych taryf na terenie miasta i gminy Pleszew dla 

zbiorowego zaopatrzenia  w wod�  i  zbiorowego  odprowadzania  �cieków, na okres od dnia 

1 lutego 2006 roku  do dnia 31 stycznia 2007 roku. Wniosek został uzasadniony zgodnie z 

wymogami ustawy. 

 Dotychczas obowi�zuj�ce taryfy opracowane zostały zgodnie z zasadami, o których 

mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.03.2002 roku w sprawie okre�lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 

warunków rozlicze� za zbiorowe  zaopatrzenie w wod� i zbiorowe odprowadzanie �cieków. 

 Taryfy zawieraj� okre�lone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysoko�ci cen 

wynikaj�ce z rodzajów prowadzonej działalno�ci i taryfowych grup odbiorców usług, a tak�e 

warunki  rozlicze� z uwzgl�dnieniem wyposa�enia  nieruchomo�ci w przyrz�dy i urz�dzenia 

pomiarowe oraz warunki stosowania cen. 

Ceny okre�lone w taryfach skalkulowane s� na podstawie niezb�dnych przychodów dla 

prowadzenia działalno�ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� i zbiorowego 

odprowadzania �cieków.  

Uzasadniaj�c powy�sze, podj�cie uchwały przedłu�aj�cej  okres obowi�zywania 

dotychczasowej taryfy  jest zasadne. 

 

 
 


