
UCHWAŁA NR XXXIV/228/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej 
oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi  
do gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku w wysokości 7,07 zł za 1m³ odebranych ścieków. 

2. Opłata, o której mowa w ust.1, uwzględnia obowiązujący podatek VAT w wysokości 8%, to jest 
w kwocie 0,52 zł. 

§ 2. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. 

 
 

Sławomir Przybylski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 51F581BB-2B24-4017-AB29-79C68240FEBC. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr XXXIV/228/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.  

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 20 grudnia 1996 r. o  gospodarce  komunalnej (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 679) organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości 
opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do tych jednostek. 
Niniejsza uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego adresowanego do podmiotów 
korzystających z punktu zrzutu ścieków przy gminnej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 

 Opłatę za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni 
ścieków w Kiełczynku ustalono na poziomie 7,07 zł za 1m³ odebranych ścieków, obejmującej 8% 
obowiązującego podatku VAT to jest kwotę 0,52 zł. Stawka podatku VAT w wysokości 8% wynika 
z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

 Do kalkulacji opłaty przyjęto koszty związane z pracą oczyszczalni w Kiełczynku. Opłata 
uwzględnia pracę zlewni, obsługę urządzeń oczyszczalni, energię, prowadzenie procesu 
technologicznego oczyszczalni, opłaty środowiskowe oraz utrzymanie obiektów. 

 Ponieważ nie ma innych możliwości osiągnięcia założonego celu jak podjęcie niniejszej uchwały 
jej uchwalenie jest jak najbardziej zasadne. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

  

Sławomir Przybylski 
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