
 

    Uchwała nr XIII/92/2019 

    Rady Gminy Drawsko  

    z dnia 15 listopad 2019r. 

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i 

opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej  

 

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

(Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 

o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019r. 712 t.j. ze zm.)  Rada Gminy Drawsko uchwala co 

następuje: 

§1  

Powierza się Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienie do ustalania wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbioru i oczyszczania 

nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

 §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały nr XIII/922019 

Rady Gminy Drawsko  

z dnia 15 listopad 2019r. 

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i 

opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej  

 

W związku z pismem znak BD.RZT.070.1.6.2019 otrzymanym dnia 24.10.2019r. 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzywającym do wykreślenia Grupy2 ( 

ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie) z tabeli B zaproponowanej 

we wniosku Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z o.o. w sprawie skrócenia 

obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy znak 

BD.RET.070.95.2018.AB oraz zatwierdzenia nowego projektu taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko na 

okres trzech lat, z uwagi na brak ich uwzględnienia ( pozostają one poza siecią kanalizacyjną, 

a przez to nie mieszczą się w pojęciu zbiorowego odprowadzania ścieków) w zapisach ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachodzi 

konieczność ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej świadczone przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z o.o. na 

podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 

komunalnej. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy uprawnienie do ustalenia wysokości cen i opłat albo o 

sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, 

jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiadają organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego, chyba że uprawnienia te powierzą organom wykonawczym tych 

jednostek.  


