
Uchwała Nr VI/ 46/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1, 3 i 6 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) oraz  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 późniejszymi zmianami) – na wniosek gminnej

jednostki organizacyjnej – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków na terenie Gminy Świlcza w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Taryfa, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przez okres 1 roku, tj. od dnia 1 kwietnia

2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.

§ 2.

Ustala się dopłatę w wysokości 0,26 zł do - określonej w taryfie - ceny za 1 m3 ścieków

odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług będących gospodarstwami domowymi.

§ 3.

Tracą moc uchwały Rady Gminy Świlcza:

1) Nr XXX/249/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

2) Nr XXXVII/343/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świlcza.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Istnieje poważne niebezpieczeństwo stwierdzenia nieważności tej
uchwały przez organ nadzoru, z tego powodu, że jest ona podejmowana w

terminie niezgodnym z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
.., co wynika z prostego wyliczenia terminów przewidzianych w tym artykule,
a mianowicie:
§ zgodnie z ust. 1 powołanego art. wniosek o zatwierdzenie taryf powinien

być złożony na co najmniej 70 dni przed planowanym wejściem taryfy w

życie tj. na 70 dni przed 1 kwietnia  2007 r., a zatem wniosek winien być
złożony najpóźniej 20 stycznia 2007 r.,

§ zgodnie z ust. 5 powołanego artykułu Rada Gminy podejmuje uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryfy najpóźniej w terminie 45 dni od dnia

złożenia wniosku, a zatem uchwała taka mogła być podjęta przez Radę
najpóźniej 6 marca 2007 r., a nie po tej dacie.

W sytuacji, gdy upłynął termin do pojęcia przez Radę uchwały, jak to ma
miejsce w tej sprawie, stosuje się ust. 8 powołanego artykułu tzn. wójt
weryfikuje (sprawdza) taryfy przedstawione we wniosku i wchodzą one w życie
po upływie 70 dni od dnia złożenia tego wniosku (w tym przypadku z dniem

1 kwietnia 2007 r.), a uchwały Rady nie podejmuje się.
R. P. - K. Ozimek
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