
Załącznik Nr^.do Protokołu nr XXXVI
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia

Uchwała Nr XXXVI/383/2010 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie dopłaty do taryf za odbiór ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

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

Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ i .

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

przedsiębiorstwu wodociągowo — kanalizacyjnemu eksploatującemu w/w sieć w wysokości 

3.833,33 zł netto + podatek VAT w wysokości 7 %, tj. 4.101,66 zł brutto miesięcznie.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życic z dniem 01 marca 201 Or.

Jan Michalski



a

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dopłaty do taryf za odbiór ścieków

Taryfa za odbiór ścieków składa się z dwóch składników: kosztów eksploatacyjnych 

przesyłu ścieków oraz kosztów utylizacji ścieków na oczyszczalni. Obsługą techniczną w zakresie 

przesyłu ścieków zajmuje się Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze 

Gdańskim. Ścieki z Szymankowa dostarczane są do oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, 

eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu, natomiast ścieki z Lisewa 

Malb., osiedla mieszkaniowego w Parszewic oraz osiedla znajdującego się przy ulicy Lipowej 

w Lichnowach do oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Nogat 

Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi. Koszty przesyłu są porównywalne w obydwu systemach sieci 

kanalizacyjnej, natomiast koszty utylizacji ścieków różnią się znacznie w w/w jednostkach 

i wynoszą odpowiednio 5,04 zł brutto i 3,36 zł brutto.

W świede powyższego możliwe są na terenie gminy dwa rozwiązania. Pierwsze 

z rozwiązań to dopuszczenie możliwości przyjęcia różnych cen dla odbiorców w/w dwóch 

systemów kanalizacyjnych, natomiast drugie przyjęcie jednakowej stawki dla mieszkańców całej 

gminy z dopłatą spowodowaną występowaniem istotnej różnicy w cenie.

Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, w tym w szczególności równość podmiotów 

świadczących opłaty z w/w tytułu, wydaje się celowe przyjęcie jednakowej stawki za odbiór 

ścieków na terenie całej gminy z dopłatą jak wyżej.

W świede powyższego, wnioskuję o przyjęcie niniejszej uchwały.

Lsimhowski


