
UCHWAŁA  Nr XLVIII/ 495 /10 

Rady Miejskiej w Rymanowie  

z dnia 10 listopada 2010 r.  

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie . 
  

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.), art. 24 ust. 1, 9, 9a , 9b i 9c ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ((Dz. U. z 2006r Nr 

123, poz.858 z późn. zm.), na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie  

 

Rada Miejska w Rymanowie 

 

u c h w a l a  co następuje: 
  

§ 1 

 

Przedłuża się czas obowiązywania taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków siecią kanalizacji 
sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, zatwierdzone Uchwałą 

Nr XXXIV/350/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia 

taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Rymanowie, na okres od  01stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. 

 

§ 2 

 
Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego odprowadzania .ścieków na terenie Gminy 

Rymanów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie . 

   

§ 3 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
  

§ 4 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2011r. 
2. Informację o przedłużeniu czasu obowiązywania taryfy, o której mowa w §1 Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 

Rymanów i w miejscowej prasie w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



UZASANIENIE 

 

Uchwałą Nr XXIV/350/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w 

sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, zatwierdzono taryfę opłat za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na  okres od 01 stycznia 

2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

W związku z tym, że czas obowiązywania taryfy dobiega końca, Dyrektor Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie wnioskiem Ldz. 469/10 z dnia 16 marca 2010 r. wystąpił o przedłużenie 

czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na kolejny okres 

od 01 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. 

Wnioskowany  okres został zaplanowany w taki sposób, aby od 01 maja 2011 r. obowiązywała 

jednocześnie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz  zbiorowego odprowadzania ścieków , 

ustalona w tym samym terminie, a nie jak dotychczas w różnych terminach. 

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

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ((Dz. U. z 2006r Nr 123, poz.858 z późn. zm.) na 

uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały 

przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok – dlatego Rada 

Miejska w Rymanowie niniejszą uchwałą przedłuża czas obowiązywania taryfy o rok.  

 


