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w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Lichnowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
późn. zm.) oraz art. 24 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§i-

1. Zatwierdza się taryfę w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Lichnowy w wysokości - 6,17 zł/lm3 netto + 8 %, czyli 6,66 zł/lm3 brutto

2. Stawka obowiązuje w zakresie zbiorczych sieci sanitarnych będących w eksploatacji 
Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze Gd.

3. Stawka obowiązuje przez 1 rok, tj. od 01.02.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.

§2.

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§3.

Załącznik N r do Protokołu nr XXXIII/2013
z Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała XXXIII/245/2013
Rada Gminy Lichnowy
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2013 r.



Uzasadnienie

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej oraz 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały organom 
stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego kompetencje do zatwierdzenia taryf i zasad 

rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków i naliczanie wody.
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o w Nowym Dworze Gd. Jest administratorem 

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy. W dniu 22.11.2012 r. złożył wniosek o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zawierający zasady rozliczeń za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz ze stosowną, szczegółową kalkulacją cen i opłat. 
Dotychczasowe stawki wynosiły:

- koszt przesyłu ścieków - 2,45 zł netto
- koszt neutralizacji ścieków - 3,48 netto 

Proponowana stawka:
- koszt przesyłu ścieków — 2,57 zł netto
- koszt neutralizacji ścieków — 3,60 zł netto

W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie stosownej uchwały.


