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Załącznik Nr i ty do Protokołu Nr XXVI1/09 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 23.06.2009r.

Uchwała Nr XXVII/281/09 

Rada Gminy Lichnowy 

z dnia 23 czerwca 2009r.

w sprawie dopłaty do taryf za odbiór ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.,Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§1-

Wyraża się zgodę na dopłatę do taryf za odbiór ścieków w miejscowości Szymankowo 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu eksploatującemu ww. sieć w wysokości 

1.752,34 zł netto + 7% VAT =1.875,00 zł brutto miesięcznie.

§2 -

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§3-

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 r.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dopłat do taryf za odbiór ścieków

Na terenie gminy Lichnowy działa dwóch odbiorców ścieków: Spółka Nogat w 

Malborku oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradz. Organami właścicielskimi ww. 

podmiotów jest odpowiednio Rada Miasta Malbork i Rada Gminy Miłoradz. Część ścieków z 

terenu gminy Lichnowy dostarczana jest do Spółki Nogat, a część do oczyszczalni w 

Miłoradzu. W związku z faktem, iż istnieją dwa zlewiska ścieków różna jest również 

kalkulacja kosztów utylizacji nieczystości płynnych. Stawki utylizacji są zróżnicowane ze 

względu na podmiot obsługujący mieszkańców. Natomiast koszty eksploatacji na terenie 

Gminy Lichnowy są jednolite, gdyż eksploatatorem jest jeden podmiot -  Centralny Wodociąg 

Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. Ma to wpływ na ostateczną cenę dla odbiorców, 

która została wcześniej ustalona. Rada Gmina Miłoradz podwyższyła stawki za utylizację, co 

spowodowało zróżnicowanie stawek utylizacji dla mieszkańców naszej gminy.

W związku z powyższym przyjęta została zasada, iż w ww. przypadkach, Rada Gminy 

Lichnowy będzie podejmować decyzję o dopłacie do kosztów utylizacji, co w rezultacie 

ujednolici stawkę za odbiór ścieków na terenie całej gminy.

W świetle powyższego, wnioskuję o przyjęcie niniejszej uchwały.


