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UCHWAŁA NR VII/52/15 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi 

do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 

594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 uchwały z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za 1 m
3 

ścieków bytowo – komunalnych ze zbiorników bezodpływowych 

dostarczanych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich, 

w wysokości 6,40 zł. 

§ 2. Górna stawka opłaty określona w § 1 jest stawką brutto, zawiera podatek od towarów i usług. 

§ 3. Ścieki bytowo – komunalne to nieczystości powstające w gospodarstwach domowych szczególnie 

w wyniku ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstwa oraz nieczystości o podobnym charakterze 

powstające w obiektach nieuciążliwej działalności usługowej, handlowej, wytwórczej, administracyjnej, socjalnej, 

oświatowej, itp. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny za 

nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego i obowiązuje do 31.01.2016r.   

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Szymczak 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków(Dz. U z 2015poz.139j.t) - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków jest zadaniem własnym gminy. W razie wspólnego wykonywania zadania przez gminy, o którym mowa 

w ust. 1, określone w ustawie prawa i obowiązku organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy 

w przypadku gminy Santok Związek Celowy Gminy MG-6. 

 W statucie Związku Celowego Gmin MG-6 w § 3 ust., 2 lit. ”a” z dnia 16 stycznia 2012 roku uchwała Nr 

VIII/29/2012 oraz jego zmianie na podstawie uchwały Nr XV/47/2013 z dnia 12 luty 2013r.(Dz. Urz. Woj. Lub. 

z dnia 26.04.2012r,; zmiana Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 25 marca poz.855) określono, że do zadań związku należy 

zapewnienie mieszkańcom gmin dostępu do urządzeń kanalizacyjnych zrealizowanych przez związek lub 

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Gorzowie Wlkp. 

 W związku z tym, że związek nie był inwestorem budowy oczyszczalni, jak również nie została ona 

przekazana dla Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej i PWIK Gorzów Wlkp. oraz pozostaje w gospodarowaniu 

Urzędu Gminy Santok, stawkę za 1 m
3 

ścieków bytowych – komunalnych ze zbiorników bezodpływowych 

dostarczanych samochodami asenizacyjnymi winna podjąć Rada Gminy. 


