
                                                      U C H W A Ł A  Nr.  40/VII/07

                                              Rady Miejskiej w Chorzelach
                                              z dnia 26 czerwca 2007 roku.

       w sprawie zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 
komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr. 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), art. 24 ust.1 i 5, w związku
z art. 25 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2006r, Nr. 123, poz. 858) oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst  
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 190, poz.1606 ze zmianami ) Rada Miejska w Chorzelach 
postanawia co następuje:

                                                                    § 1.

Ustala się opłaty za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność 
Gminy Chorzele za 1 m3 ścieków na zasadach:

1. Ścieki z gospodarstw domowych i tzw. komunalne – 1,90 zł (netto)
2. Ścieki od pozostałych użytkowników nie posiadających podczyszczalni ścieków – 3,80 zł (netto)

                                                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

                                                                  § 3.

Traci moc uchwała nr 200/XXVII/05 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2005 roku w 
sprawie zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

                                                                  § 4.

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia.



Uzasadnienie

     do uchwały Nr 40/VII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach

    z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie  zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń 

kanalizacyjnych.

Proponowane  zróżnicowanie  wielkości  stawek  w  dwóch  grupach  podyktowane  jest 
większym   stopniem trudności  oczyszczania  ścieków po przetwórstwie  mleczarskim w których 
zawartość ładunków BZT5   CHZ-Cr, zawiesiny i ekstraktu eterowego, fosforu i azotu jest większy 
w stosunku do ścieków komunalnych,  co wiąże się z większymi  kosztami oczyszczania ścieków. 

Koszty  obsługi  kolektora  sanitarnego,  pracy  oczyszczalni  ścieków  oraz  amortyzacji 
przedstawiona została w załączniku. 


