
UCHWAŁA NR XXII/159/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej 
zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr  217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 
w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, 
poz. 236) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za ścieki bytowe dowożone wozami asnizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej 
zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży w wysokości: 

1) 3,60 zł brutto za 1 m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, nie 
przekracza 4000 g O2/m3, 

2) 22,55 zł brutto za 1 m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, 
mieści się w przedziale 4001 - 15000 g O2/m3, 

3) 28,58 zł brutto za 1 m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, 
mieści się w przedziale 15001 - 30000 g O2/m3, 

4) 43,69 zł brutto za 1 m3 ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, 
przekracza stężenie 30000 g O2/m3.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży do ogłoszenia zatwierdzonych 
opłat w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/159/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty za ścieki 
dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży. 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236), rada gminy jest organem kompetentnym do ustalenia opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej  oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego. 

W związku z faktem, iż z dniem 1 lutego 2013r. wszystkie ścieki odbierane wozami asenizacyjnymi z terenu 
miasta Chełmży będą dowożone do stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży. Z dniem 31 
stycznia 2013r. przestanie funkcjonować punkt zlewny ścieków zlokalizowany na terenie firmy 
NORDZUCKER POLSKA S.A., Zakład w Chełmży. W związku z powyższym istnieje konieczność ustalenie 
wysokości opłaty za przyjmowanie przedmiotowych ścieków. 

Stacja zlewna ścieków jest zarządzana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, który 
zaproponował stawkę opłat za odbieranie ścieków na poziomie 3,60 zł brutto za 1m3. Przedmiotowa stawka 
uwzględnia wszystkie koszty związane z odbieraniem ścieków tj. energii, wynagrodzeń z narzutami, materiałów 
i oczyszczalni ścieków, która stanowi ok. 77 % całości kosztów. 

Mając na uwadze powyższe, uznano wysokość opłaty za odbieranie ścieków za zasadne. 
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