
UCHWALA ~ r. XXVIII.190.2021 

Radr Gminy Siubice 

z dnia 28 wrzesnia 2021roku 

'Y sprawie ustalenia oplaty za scieki dowozon~ wozami asenizacyjnymi do gminnej Oczyszczalni 
Sciekow w Siubicach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ,art. 18 ust. 2 Rkt. 15 , art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art.42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt. 2 

I 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce fomunalnej (t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art.24 

ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 10 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym 
odprowadzaniu sciek6w (t. j. Dz. U z 2020r. polz.2028) 
Rada Gminy uchwaJa, co nastypuje: 

§ 1. 
Ustala siy wysokosc opbt za zrzut sciek@w dowozonych wozami asenizacyjnymi do punktu 

zlewnego na terenie OczyszczaJni Sciek6w w Slubicach w okresach okreslonych w decyzji 

WA.RZT.70.229.202115 wydanej przez Dyre\<tora RegionaJnego ZarZlldu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie z dnia 15 wrzesnia 2021 na kwoty: 

3 
I okres - 4,89z1 za 1 m 
(do dnia 30 wrzesnia 2022) 

3 
II okres - 4,92 zl za 1 m 
(1 paidziernika 2022 do 30 wrzesnia 2023) 

3 
IU okres - 4,97 zl za 1 m 

(1 pazdziernika 2023 do 30 wrzesnia 2024) 


§ 2. I 
Do stawek opbt 0 kt6rym mowa § 1 doJicza siy naJezny podatek V AT. 

§ 3. 
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gntiny . 

§ 4. I 
1. Uchwala pod\ega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowy 

0 

II • /11l11s:ewski 

Wojew6dztwa Mazowieckiego . 

2. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 1dni ia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

p 



, 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 4 ust. I pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 679),jezeli przepisy SZCZf,161ne nie stanowi'l inaczej, organy stanowi'lce 
jednostek samorz'ldu terytorialnego postanawiaj 0 wysokosci cen i opbt alba 0 sposobie ustalania 
cen i oplat za uslugi komunalne 0 charakterze u' ecznosci publicznej oraz za korzystanie z obiekt6w 
i urZ'ldzen uZytecznosci publicznej jednostek sa orz'ldu terytorialnego. 

Maj'lc na uwadze, ze ustawodawca nie ~rzewidzial mozliwosci wprowadzenia j zatwierdzenia 
taryfy dla odbioru sciek6w winny spos6b niz zal posrednictwem sieci kanalizacyjnej, w trybie 
przepis6w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0lzbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym 
odprowadzaniu sciek6w (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2V28.) Rada Gminy nie posiada kompetencji do 
zatwierdzania taryfza zrzut sciek6w do gminnejl oczyszczalni w Slubicach, dowozonych pojazdami 
asenizacyjnymi bydl}cymi wlasnoscil} os6b fizyqznych oraz innych podmiot6w. W zwi'lzku z 
powyzszym przygotowany zostal projekt uchw~fy w sprawie ustalenia opbty za zrzut sciek6w 
dowozonych pojazdami asenizacyjnymi do gmi~nej oczyszczalni sciek6w w oparciu 0 w/w przepisy 
ustawy 0 gospodarce komunalnej. 

Wysokosc opbt za zrzut sciek6w dowozonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego 
na terenie Oczyszczalni Sciek6w w Slubicachj¢st zgodna z wx kosci'l oplaty za scieki 
wprowadzone na oczyszczalnie sieci'l kanalizar jn'l' 




