UCHWAŁA Nr XXXVI/261/2005
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 23 listopada 2005r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Chocianów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 24 pkt
9a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr
96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w
Chocianowie uchwala, co następuje :
§ 1.
Przedłuża się o 3 miesiące, to jest do 31 grudnia 2005r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz warunki ich stosowania przez „ENERGETYKA” Sp. z o.o.
w Lubinie na obszarze wsi Szklary Dolne Gminy Chocianów, zatwierdzonych uchwałą Nr
XXI/171/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2004r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
§ 3.
Uchwała obowiązuje od 01 października 2005r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń na
obszarze Gminy Chocianów.

Uzasadnienie
Pismem Nr ZP/PK/72/7657/2005 z dnia 24 października 2005 r. ENERGETYKA Sp. z o.o. w
Lubinie, zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami),

wystąpiło do z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podstawowym zadaniem, jakie realizuje ENERGETYKA Sp. z o.o. w Lubinie jest uzdatnianie
pobranej wody surowej i dostarczanie odbiorcom wody pitnej o jakości zgodnej z normami
polskimi oraz Unii Europejskiej oraz odbiór od nich ścieków i skuteczne ich oczyszczanie.
W ramach tych zadań realizowane są:
- stała poprawa jakości dostarczanej wody pitnej, dzięki unowocześnianiu technologii i sposobów
jej uzdatniania,
- usprawnianie funkcjonowania posiadanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- poszerzanie zasięgu terytorialnego obsługiwanego przez Spółkę, poprzez rozbudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze siedmiu gmin ,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone jest jednocześnie
dla odbiorców usług zlokalizowanych na obszarze siedmiu gmin, w oparciu o takie same zasady
technologiczne jak i techniczne, zgodnie z udzielonymi przez Gminy pozwoleniami.
Spółka od początku, w taryfach dla wody i odprowadzania ścieków stosuje dla wyodrębnionych
grup odbiorców taryfowych równe ceny we wszystkich gminach.
Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz warunki ich stosowania przez
ENERGETYKĘ Sp. z o.o. w Lubinie na obszarze wsi Szklary Dolne zgodnie z Uchwałą Nr
XXI/171/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2004r. obowiązywały przez
okres 1 roku tj. od dnia 01.10.2004r. do 30.09.2005r.
Przedłużenie obowiązywania taryf o 3 miesiące tj. do 31 grudnia 2005r. umożliwi ENERGETYKA
Sp. z o.o. w Lubinie wprowadzenie taryf w jednym terminie na terenie wszystkich siedmiu Gmin.
Rozpatrując wniosek ENERGETYKI Sp. z o.o. w Lubinie o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, złożony 27 października 2005r. w
momencie, gdy taryfy przyjęte uchwałą Nr XXI/171/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30
września 2004r. już nie obowiązywały, uwzględniłem bark ujemnych skutków dla komunalnych i
indywidualnych odbiorców wody na terenie obszarze wsi Szklary Dolne, stopień zawinienia oraz
dotychczasową działalność Spółki.
W celu ustalenia szkodliwości czynu jakiego dopuściła się ENERGETYKA Sp. z o.o. w Lubinie w
stosunku do stosowania taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy
Chocianów i stopnia zawinienia, w dniu 07 października 2005r. wszczęte zostało postępowanie,
które zakończyło się rozprawą administracyjną w dniu 17 listopada 2005r.

