U C H W A Ł A Nr XXV/240/2012
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 listopada 2012 roku.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Czarny Dunajec.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
ze zmianami).

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC u c h w a l a co następuje:

§1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, określoną w załączniku
do niniejszej uchwały.
§2
Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków dokonanego w okresie od dnia
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. w Nowym Targu.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu
i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu ogłosi Taryfę
w miejscowej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

UZASADNIENIE
Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków następuje
na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz w związku
z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886
ze zm.).
Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje, że taryfy
opracowane zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we wniosku
koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej przez Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A ewidencji
księgowej.

