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UCHWALA NR V/3112015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2015 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 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym ( Oz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) w zwi'lZku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Oz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy 

uchwala, co nastt(puje: 

§ 1. Ustala sit( oplatt( za zrzut sciek6w dowozonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej 

oczyszczalni sciek6w w Kondrajcu od os6b fizycznych oraz innych podmiot6w w wysokosci: 

4,10 zl za 1 m3 netto + VAT 8 % = 4,43 zl ( slownie: cztery zlote 43/1 00) za 1 m3 brutto. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR V/3112015 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31marca 2015r. 


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 szczeg6lne nie stanowi(}. 

inaczej, organy stanowi(}.ce jednostek samorz(}.du terytorialnego postanawiaj(}. 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 urz(}.dzen uzytecznosci publicznej jednostek 

samorz~du terytorialnego. Oplaty za scieki dowozone do oczyszczalni w Kondrajcu 

pobierano dotychczas w wysokosci 4,37 zl brutto. 

W dniu 17 marca 2014 roku wplyn(}.l wniosek z Zakladu Uslug Wodnych 

w Mlawie 0 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wody i zbiorowego 

odprowadzania sciek6w. 

W przedstawionym wniosku zawarte byly taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wody 

i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie gminy Sochocin. 

Maj~c na uwadze, ze ustawodawca nie przewidzial mozliwosci wprowadzenia 

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 wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w ( Dz. U. 2015, poz. 139 

Rada Gminy nie posiada kompetencji do zatwierdzania taryf za zrzut sciek6w 

do gminnej oczyszczalni w Kondrajcu, dowozonych pojazdami asenizacyjnymi byd~cymi 

wlasnosci~ os6b fizycznych oraz innych podmiot6w. 

Analizy ceny za 1 m3 sciek6w doplywaj~cych do oczyszczalni sciek6w, podano 

w tabeli stanowi~cej zal(}.cznik nr 1. 

W zwi~ku 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. 

http:samorz(}.du
http:stanowi(}.ce
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ZALt\CZNIK NR 1 

TAR Y F A NA 2015 r. 

w sprawie ustalenia oplaty za zrzut sciekow dowozonych pojazdami asenizacyjnymi do 
gminnej oczyszczalni sciekow. 

Gmina: Sochocin 

Kanalizacja: Sochocin 

L.p. 
Taryfa, grupa odbiorc6w, dostawc6w 

sciek6w, uslug 

Rok 2015 
o bowi'lZywania 

taryf 
od 01.06.2015 r. 
do 31.05.2016 r. 

1. Scieki dowozone do czyszczenia 
w m. Kondrajec beczkowozami, 
pojazdami asenizacyjnymi 
(gospodarstwa domowe i firmy) 

4,10 zl/ 1mJ+VAT 8% = 

4,43zV1m3 brutto 

PRZEW~~AC DY 

.')', ~\~. (/lkOlrski 


