
UCHWAŁA NR XXXVII/224/2021                                  

Rady Miasta Łaskarzew 

 z dnia 1 grudnia 2021 r.                               

w sprawie ustalenia stawek opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie 

Miasta Łaskarzew   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co 

następuje:  

§ 1.  

1. Ustala się stawkę opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej 

zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie z terenu Miasta Łaskarzew w wysokości 

5,50 zł za 1 m3.  

2. Ustala się stawkę opłaty za osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu 

Miasta Łaskarzew zrzucane na oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie w wysokości 25,00 zł za 1 m3. 

3. Do stawek opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, dolicza się należny podatek VAT.  

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXXI/176/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 maja 2021 r.             

w sprawie ustalenia stawek opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie Miasta 

Łaskarzew. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

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) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.  

Zmiana stawek opłat za ścieki dowożone określonych w uchwale podyktowana jest 

dostosowaniem obecnych stawek do stawek rynkowych oraz zachęceniu przedsiębiorców do 

dowozu ścieków do miejskiej oczyszczalni. Ścieki dowożone są niezbędne do prawidłowego 

działania oczyszczalni ścieków. 
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