
 

UCHWAŁA  Nr XXVII/235/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 25 października 2016 r. 
 

        w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały  

Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016 roku  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych 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 2016 r., poz. 446 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 

z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. 1. W Uchwale Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 

2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew prostuje się oczywistą omyłkę 

pisarską, w ten sposób, że: 

1) tytuł Uchwały Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016 roku  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała 

Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych na terenie Gminy Karczew”; 

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 

zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew o 1 rok,  

tj. od dnia 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r., dla spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.  

z siedzibą w Karczewie, zatwierdzonej Uchwałą Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew”. 

 

 § 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 2016 r. poz. 1579. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r.  

poz. 1250. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Przedmiotem niniejszej uchwały jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale 

Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych  

i roztopowych na terenie Gminy Karczew. W tytule oraz w § 1 tego aktu błędnie wpisano słowa 

„ścieków opadowych i roztopowych” zamiast „wód opadowych i roztopowych”. 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 


