
Zarządzenie Nr 262/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 26 maja 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego na terenie 

oczyszczalni ścieków w Rososzycy 

 

 

 Na podstawie § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice Wójt Gminy 

Sieroszewice zarządza, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się cenę w wysokości 3,70 zł netto za zrzut 1 m
3 

nieczystości ciekłych 

dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rososzycy wg. załącznika do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Do ustalonej ceny dolicza się należny podatek VAT wg. obowiązujących przepisów. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Sieroszewicach. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 czerwca 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy 

 

 

Czesław Berkowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 262/2017 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 26 maja 2017 roku 

 

 

w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego na terenie 

oczyszczalni ścieków w Rososzycy 

 

 

 

 W związku z § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice, Wójt Gminy 

Sieroszewice ustalił cenę w wysokości 3,70 zł netto zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów 

za zrzut 1 m
3 

nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rososzycy. Cenę 

skalkulowano na podstawie kosztów bezpośrednich utrzymania oczyszczalni ścieków za 2016 

rok oraz na podstawie 5 % kosztów pośrednich. Do ustalenia ceny przyjęto również ilość 

ścieków ogółem oraz ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków. Cenę ustalono na 

poziomie zapewniającym zwrot kosztów eksploatacyjnych (załącznik do zarządzenia). 

 Wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 


