
                             
  

UCHWAŁA  NR XVII/162/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 30 marca 2016 r.  
 

        w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar”  

na terenie Gminy Karczew. 

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

z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) w związku z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 139) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej ceny i stawki opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Karczew, objętym działalnością Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej „Milkar”, tj. ulice: Jagodne, Przemysłowa, Armii Krajowej, zatwierdzonych Uchwałą 

Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Okręgową Spółdzielnię 

Mleczarską „Milkar” na terenie Gminy Karczew, o jeden rok, tj. od dnia 1.04.2016 r. do dnia 

31.03.2017 r. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       Przewodnicząca Rady  

                                                                                                      Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

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

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska „Milkar” w dniu 24 lutego 2016 roku wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie czasu 

obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Karczew objętym 

działalnością Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Milkar”, tj. ulice: Jagodne, Przemysłowa, Armii 

Krajowej, na okres 1 roku, tj. od dnia 1.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r..  

Burmistrz Karczewa sprawdził zgodność wniosku z przepisami i dokonał weryfikacji zakresu 

świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania 

dotychczasowej ceny.  

Przedstawiony wniosek sporządzony został zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 24 ust. 9a – 

9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). 

Zgodnie z art. 24 ust. 9c w/w ustawy do wniosku nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen  

i stawek oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Wniosek został złożony w terminie. 

 

 

      Przewodnicząca Rady  

                                                                                                      Danuta Trzaskowska 

 


