Tarnobrzeskie Wodociągi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA Nr 03/2018
Zarządu Spółki podjęta na posiedzeniu
w dniu 29 stycznia 2018 roku
w sprawie podstaw opłat za ścieki opadowe i roztopowe w okresie przejściowym zmian
przepisów w branży wodociągowo kanalizacyjnej tj. od 1 marca 2018 roku do czasu
wejścia w życie nowych taryf za wodę i ścieki (czerwiec 2018r).
§1
Stwierdza się, że w okresie przejściowym tj. od marca 2018 roku do czasu wejścia w życie
nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (miesiąc
czerwiec 2018 roku) taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych obowiązujące
w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zachowują swoją moc i z tej przyczyny w okresie
przejściowym stanowić będę nadal podstawy do naliczania opłat/podstaw fakturowania
za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
§2
Treść art. 9. ust.1 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, (która weszła w życie dnia 12 grudnia
2017 roku) która brzmi: „Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” ma zastosowanie
w całej rozciągłości. Oznacza to, że jeżeli taryfy co do których zastosowano ten przepis,
zawierały opłaty za wody opadowe i roztopowe, to możliwość ich stosowania także zachowuje
moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy. I to mimo tego, że poprzez
zmiany w Prawie wodnym wody opadowe i roztopowe nie są już ściekami. Nie ma podstaw
prawnych do umieszczenia tych opłat w nowych taryfach, ale dopóki obowiązuje „stara” taryfa
to możliwość pobiera tych opłat istnieje.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i upublicznieniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Nadzór nad wykonaniem Uchwały sprawuje Prezes Zarządu Spółki.
Zarząd Spółki

