
Załącznik ni' J) do protokołu
sesji Rady Gminy Lichnowy

z dnia 24.02.2011

Uchwała Nr Y/36/2011
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 24 lutego 201 lr.

w sprawie dopłaty do taryfy za odbiór ścieków.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. 
Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

Wyraża się zgodę na dopłatę do taryfy za odbiór ścieków w miejscowości Szymankowo 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu eksploatującemu ww. sieć w wysokości 
2,56 zł netto za lm3.

§1.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Rada Gminy Lichnowy Uchwałą Nr III/l 5/10 w dniu 29.12.201 Or. zatwierdziła 
ujednoliconą taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lichnowy w 
wysokości 5,72 zł netto za lm3, na okres od dnia 01.02.201 lr. do dnia 31.01.2012r. Na w/w 
taryfę składają się koszty eksploatacji i przesyłu oczyszczalni ścieków w wysokości 2,32 
zł/m3 i ich neutralizacji na oczyszczalni ścieków w Czerwonych Stogach -  wynoszącą 
3,40zł/m3. Natomiast ścieki odprowadzane ze wsi Szymankowo trafiają do oczyszczalni 
zlokalizowanej w gminie Miłoradz, gdzie neutralizacja lm3 wynosi 4,71 zł/lm3, a przesył 
l,25zł/m3, co daje łącznie kwotę 5,96 zł za lm3 odprowadzonych ścieków.

Stawki utylizacji są zróżnicowane ze względu na podmiot obsługujący mieszkańców.
Różnica pomiędzy kosztami w oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, a Czerwonych 

Stogach wynosi 2,56 zł netto za lm3.
Wzorem lat ubiegłych, w celu utrzymania jednolitej taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Lichnowy ustala się dopłatę w wysokości 2,56 zł 
netto za lm3.

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie niniejszej uchwały.


