UCHWALA NR XXl173/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciekow dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciekow
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz~zie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6m. zm.) w zwhtzku z art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
Rada Gminy uehwala, co nast~puje:

§ 1. Ustala sit; oplatt; za zrzut seiek6w dowozonyeh pojazdami asenizaeyjnymi
do gminnej oezyszezalni seiek6w w Kondrajeu od os6b fizyeznyeh oraz innyeh podmiot6w
w wysokosei: 4,00zl za 1m3 netto + VAT 8 % 4,32 zl (slownie: eztery zlote 321100) za 1m3
brutto.
§ 2. Wykonanie uehwaly powierza sit; W6jtowi Gminy.
§ 3. Traci moe uehwala XIII/10612012 Rady Gminy Sochoein z dnia 23 maja 2012
roku w sprawie ustalenia oplat za zrzut seiek6w dowozonyeh pojazdami asenizaeyjnymi
do gminnej oezyszezalni seiek6w.

§ 4. Uehwala wehodzi w zyeie z dniem podj~eia.
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TAR Y F A NA 2013 r.

w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciekow dowozonych pojazdami asenizacyjnymi do
gminnej oczyszczalni sciekow.
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UZASADNIENIE
do UCHWALY NR XXl173/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciekow dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni sciekow.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), jezeli przepisy szczeg61ne nie stanowill
inaczej, organy stanowillce jednostek samorzlldu terytorialnego postanawiajll 0 wysokosci cen
i oplat alba 0 sposobie ustalania cen i oplat za uslugi komunalne 0 charakterze uZytecznosci
publicznej oraz za korzystanie z obiekt6w i urzlldzeil uZytecznosci publicznej jednostek
samorzlldu terytorialnego. Oplaty za scieki dowozone do oczyszczalni w Kondrajcu
pobierano dotychczas w wysokosci 4,21 zl brutto.
W dniu 20 marca 2013 roku wplynlll wniosek z Zakladu Uslug Wodnych
w Mlawie 0 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodtr i zbiorowego
odprowadzania sciek6w.
W przedstawionym wniosku zawarte byly taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodtr
i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin, kt6re w stosunku do aktualnie
obowillZujllcych wzrosly srednio 0 17,8 %.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji Zaklad Uslug Wodnych obnizyl wzrost taryf
za zbiorowe odprowadzenie sciek6w na terenie gminy Sochocin 0 wspolczynnik intlacji
tzn.2,7 % i zaproponowal nasttrpujllCY wzrost stawek :
- cena 1 m3 odprowadzanych sciek6w na terenie gminy Sochocin za scieki doplywajllce
systemem kanalizacji grawitacyjnej
( gospodarstwa domowe i firmy 4,00 zll ml + 8% VAT = 4,32 zllm l brutto)
Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 15 kwietnia 2013 roku Zaklad Uslug
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie w za1llczeniu przedlozyl Tabel<r Nr l/A i tabeltr
Nr 2/A do Wniosku 0 zatwierdzenie Taryf dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodtr
i Zbiorowego Odprowadzania Sciek6w L. dz. DFKl625/20 l3IMT z dnia 20 marca 2013 roku.
Majllc na uwadze, ze ustawodawca nie przewidzial mozliwosci wprowadzenia
i zatwierdzenia taryfy dla odbioru sciek6w winny spos6b niz za posrednictwem sieci
kanalizacyjnej, w trybie przepis6w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wodtr i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w ( Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858
z p6in. zm.) Rada Gminy nie posiada kompetencji do zatwierdzania taryf za zrzut sciek6w
do gminnej oczyszczalni w Kondrajcu, dowozonych pojazdami asenizacyjnymi b¢llcymi
wlasnoscill os6b fizycznych oraz innych podmiot6w.
Analiztr wzrostu cen za 1 m3 sciek6w doplywajllcych do oczyszczalni sciek6w,
w stosunku do cen obowillZujllcych podano w tabeli stanowillcej zalllcznik nr 1.
W zwillZku z powyzszym przygotowany zostal projekt uchwaly w sprawie ustalenia
oplaty za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni
sciek6w w oparciu 0 w/w przepisy ustawy 0 gospodarce komunalnej.
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