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UCHWA[.A NR 1681XX12020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 20 Jistopada 2020 r. 


w sprllwie uSllllenia stawki oplal)' 7.3. scieki dowozooe wozami ascnizacyjnymi do stacji zlcwnej 
Gminnej Oczyszczalni Sciek6w w Nowym Micicie. 

Na podsta wie art . 18 usL 2 pkl 15 IIstawy z dnia 8 marea 1990 r, 0 samorZlldzi e gminnym 
(Oz. U. z 2020 r. poz.7( 3) oraz art. 4 ust. [ pkt 2 llstawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 20 19r. poz. 7 12 z p6.in. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto uchwaJa, 
co nastypuje: 

§ 1. Ustala s it( s tawky a piary za sc ieki bytowe dowoione wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej 
GmillJ1cj Oczyszczalni Sciek6w w Nowym Miescie w"")'sokosci 10,00 zt 
za 1 m3 , w tym podatek V AT. 

§ 2. Na stacj i z lewnej w pierwszej kolejnosci przyjmowane~" Scieki dowozone z terenu Gm iny 
Nowe Miasto. 

§ 3. Wykonani e uchwaty powierza s i~ W6jtowi Gminy Nowe Miaslo. 

§ 4. Uch wata wchodzi w iyc ie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzie nniku UrzCfdowym 
Wojew6dztwa Mazow ieckiego. Przewod nicLlcy Rady Gminy 
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UZASADNI ENIE 


Zgodnie z artA Ust. 1 pkt. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 roku a gospodarce komunalnej ,Jezeli 
przepisy szczegolne nie stanowi ~ inaczej , organy slanowi,!ce jednoslek samofZ()du teryloriainego 
postanawiaj'l 0 wysokosci cen i a plat al ba a sposobie ustalania cen i optat za uslugi komunalne 
a charakterze uZytecznosci publicznej oraz za korzystanie Z ob iekt6w i urzeJdzen uZytecznosci 
publicznej jednostek samo~du terytorialnego" . 

Podstaw<l; zaproponowanej op!aty Sq wyisze koszty oczyszczenia 1 m) sciek6w dowozonych. 
w porovmaniu Z oczyszczaniem sciek6w pochodZ<Jcych z kanaJizacji , gdzie oplata 
za 1 m3 odprowadzanych .sciek6w, w proponowanym wniosku taryfowy do W6d Pol skich, wynasi 
5,05 zJ brutto. 

Sciekj dowazone mimo, it S<) sciekami komunalnymi. charakteryzujeJ siy znacznie wiykszymi 
ladWlkami zanieczyszczen od sciekow komunalnych pochodz'!cych z kana lizacj i sanitamej, a ich 
oczyszczenie wymaga wi~kszyeh nak lad6w. Scieki doworone do punktu zlewnego oczyszczalni, s~ 
wczesniej przetrzymywane w zbiomikach bezodplywowycb ezy osadnikaeh gnilnych. SCI to scieki 
zagnite, gdzie nie rna odpowiednich kultur bakterii ni ez~dnych do ich oczyszczania. Dlatego po 
przywiezieniu ich na oczyszczalnie, poddane ZOSLaj~ procesowi natlenienia. Bez tego procesu 
niemoiliwym bylaby dal sza obrobka. Zmieszanie takieh sciek6w ze sciekami pochodZ4cyrni 
z kanalizacji sanitamej bez uprzedniego napowietrzenia, mogloby skutkowac powa±nym 
zachwianiem rownowagi bakteriologicznej na oczyszczalni . a w konsekwencj i obniz.eniem 
parametrow oczyszczanych seiek6w. 

(F_EWODNICZt\CY 
Rady Gmlny 

VUlM~<J/jljSki 



