Uchwa a Nr 51/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia op at za oczyszczanie "cieków dowo#onych wozami asenizacyjnymi
do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz w zwi zku z art. 4, ust.1, pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.
Nr 45, poz. 236) uchwala si( co nast(puje:
§1
1. Ustala si( op*at( za oczyszczanie +cieków dowo-onych wozami asenizacyjnymi do
gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku w wysoko+ci:
10,56 z* netto za m3 +cieków socjalno-bytowych.
2. Do ceny okre+lonej w ust. 1 dolicza si( podatek od towarów i us*ug w wysoko+ci
okre+lonej odr(bnymi przepisami.
§2
Wykonanie uchwa*y powierza si( Wójtowi Gminy Opatówek.
§3
Uchwa*a wchodzi w -ycie z dniem podj(cia i podlega og*oszeniu na tablicy og*osze4 Urz(du
Gminy w Opatówku.
§4
Uchwa*a obowi zuje przez okres 1 roku pocz wszy od dnia 1 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie
do Uchwa y Nr 51/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia op aty za oczyszczanie "cieków dowo#onych wozami asenizacyjnymi
do gminnej stacji zlewnej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w zwi zku z art. 4,ust.1, pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.
Nr 45, poz. 236), rada gminy jest organem kompetentnym do ustalenia op*aty za us*ugi
komunalne o charakterze u-yteczno+ci publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urz dze4
u-yteczno+ci publicznej jednostek samorz du terytorialnego.
Z uwagi na fakt, i- znaczna cz(+8 gminy nie zosta*a jeszcze skanalizowana wszystkie +cieki
odbierane wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Opatówek s dowo-one do stacji zlewnej
zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku. Wobec powy-szego zaistnia*a konieczno+8
ustalenia wysoko+ci op*aty za przyjmowanie przedmiotowych +cieków. Od dnia 1 czerwca
2013r. obowi zywa*a stawka za +cieki dowo-one wozami asenizacyjnymi do gminnej zlewni
+cieków przy ul. Parkowej 16 w kwocie 10,44 z /m3 netto.
W zwi zku z zaleceniem pokontrolnym Powiatowego Inspektora Sanitarnego nast pi*a
modernizacja punktu zlewnego, efektem czego wzros*y koszty funkcjonowania zlewni.
Powsta*a równie- konieczno+8 zwi(kszenia ilo+ci kontrolnych bada4 zanieczyszczenia
+cieków. Uwzgl(dniaj c powy-sze nowa op*ata kszta*tuje si( nast(puj co:10,56 z /m3 netto.
Do ceny netto dolicza si( podatek od towarów i us*ug w wysoko+ci okre+lonej odr(bnymi
przepisami. Wzrost op*aty nast pi* o 0,12 z netto za 1m3 +cieków.
Maj c na uwadze powy-sze, uznano wysoko+8 op*aty za oczyszczanie +cieków dowo-onych
w przedstawionej powy-ej wysoko+ci za zasadne.

