
UCHWAŁA   NR XXII/100/2012 
RADY  GMINY  CIELĄDZ 

z  dnia  27 lipca  2012 r. 
 

w  sprawie przyjęcia  „Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Cielądz”. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)  Rada Gminy Cielądz  
uchwala  co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się  „Program Gospodarki Ściekowej Gminy Cielądz” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 
  
§ 3. 1. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  



 
U z a s a d n i e n i e  

 
 Opracowanie i przyjęcie powyższego programu pozwala na analizę obecnej 
sytuacji w zakresie gospodarki ściekami, zdiagnozowanie i opis istniejących 
problemów w tym zakresie oraz wybór rozwiązań docelowych opartych na 
kalkulacjach ekonomicznych. 

Analiza  wyboru przyszłej gospodarki ściekowej gminy oparta została na 
rozwiązaniach zakładających alternatywnie:  
-   skanalizowanie gminy za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, 
- budowie kanalizacji sanitarnej (tłocznej, grawitacyjnej) z uwzględnieniem 
rozbudowy i budowy oczyszczalni ścieków zapewniających niezbędną przepustowość 
technologiczną.  

Za zastosowaniem wariantu opierającego się na przydomowych 
oczyszczalniach ścieków przemawiają: 
- niskie koszty finansowe inwestycji przy udziale środków budżetowych gminy, 

właścicieli gospodarstw oraz przy współfinansowaniu ze środków UE, 
- możliwość zrealizowania inwestycji w rozłożeniu jej na jak najdogodniejsze dla 

gminy etapy, 
- koszty eksploatacji kanalizacji indywidualnej nie obciążają budżetu gminy, 
- zastosowanie rozwiązań przewidzianych w omawianym wariancie umożliwi 

uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego, 
- zapewnienie realizacji założeń gminy w zakresie ochrony środowiska,  
-  zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy. 
 
  Mając na uwadze powyższe czynniki należy przyjąć do realizacji przedłożony 
„Program Gospodarki Ściekowej Gminy Cielądz” rekomendujący kontynuację 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 


