
UCHWAŁA NR XXXVII/331/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków 
w Dobrzejewicach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079)w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021r. poz. 679) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo w wysokości 14,00 zł netto za 1 m³ ścieków. 

2. Do opłaty, o której mowa w ust. 1, dolicza się należny podatek VAT. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. 
poz. 679), jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego postanawiają m.in. o wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała adresowana jest do podmiotów 
korzystających z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dobrzejewice, gmina 
Obrowo. 

 Ustalenie opłaty za zrzut ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Dobrzejewice umożliwi udostępnienie punktu zrzutu podmiotom zewnętrznym 
mającym odpowiednie zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych. 

 W opłacie uwzględniono koszty związane z pracą gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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