
UCHWAŁA NR XXXIV/421/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków 
opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji 
- deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2017  r. do 

31 grudnia 2017  r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym ( t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) 
w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
Sp. z o.o. z dnia 09.11.2016 r. Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:

§ 1. 

Przedłuża się obowiązywanie dotychczasowej taryfy na odprowadzanie ścieków opadowych 

i roztopowych na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na 

podstawie wniosku PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o. 

ogłasza zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.
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Sandomierz 4.11.2017 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 12 

27-600 Sandomierz 

 

RADA MIASTA SANDOMIERZA 

 

za pośrednictwem 

 

BURMUSTRZA SANDOMIERZA 

 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA 

DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 
 

Na podstawie artykułu 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. przedkłada 

wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do 

kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sandomierza. 

Taryfy te obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zaś 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. składa 

wniosek o przedłużenie czasu ich obowiązywania o 1 rok, to jest do 31 grudnia 2017 r. 

Dotychczasową taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy. Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie planowanych 

niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Sandomierza. 

Dotychczasowa taryfa wynosi 3,96 zł za 1 m
3
 ścieków liczony z powierzchni 

zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni na miesiąc. 

Niniejszy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

opracowano zgodnie z przepisami ww. Ustawy, a w szczególności art. 24 ust. 9a-9c Ustawy. 

UZASADNIENIE 

Stosownie do art. 24 ust. 9b ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 

2006r. nr 123, poz. 858) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Przedsiębiorstwo 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/421/2016

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Id: 0CE7B578-BD4E-4562-9B2F-27F0F3794E64. Uchwalony Strona 1



Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zamieszcza wymagane 

informacje, to jest: 

1. Zakres świadczonych usług 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 

na terenie miasta Sandomierza na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta 

Sandomierza, nr NK.7015/15/2002 z dnia 19.11.2002r., zmienionego Decyzją Burmistrza 

Miasta Sandomierza nr NK.7015 – 2/09 z dnia 9.04.2009r., wydanego na czas nieokreślony. 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi: 

- Działalność polegająca na ujmowaniu i dostarczaniu wody. 

- Działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków. 

- Działalność polegająca na oczyszczaniu ścieków. 

Obszar świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych wskazany w wyżej 

wymienionym zezwoleniu obejmuje Gminę Miejską Sandomierz. 

2. Warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych 

taryf 

Przed złożeniem niniejszego wniosku Przedsiębiorstwo dokonało stosownej weryfikacji 

niezbędnych przychodów stanowiących podstawę do kalkulacji cen za odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych. 

W niezbędnych przychodach stanowiących podstawę wyliczenia cen na rok 2017, 

Przedsiębiorstwo uwzględniło koszty eksploatacji i utrzymania według rodzaju, zarejestrowane 

w ewidencji księgowej w roku obrachunkowym (podstawa prawna: §7 ust. 1, pkt. 1 

rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków). Jako rok obrachunkowy przyjęto okres od września 

2015 roku do sierpnia 2016 roku, a więc 12 kolejnych miesięcy. Wyżej wymienione koszty 

zostały powiększone z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych powodujących 

konieczność przeliczenia danych z roku obrachunkowego (podstawa prawna: §7 ust. 1, pkt. 1 

rozporządzenia) oraz procentowego wzrostu kosztów w roku 2017 stosując wskaźniki 

ogólnogospodarcze (podstawa prawna: §8 ust. 1, pkt. 1, 2 i 3 rozporządzenia). 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji uzyskanie niezbędnych przychodów 

gwarantujących utrzymanie ciągłości finansowania usług przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Sandomierza nie skutkuje koniecznością 

zmiany cen za odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. W związku z powyższym 

cena za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych jak również warunki jej stosowania 

nie ulegają zmianie i mogą zostać utrzymane na poziomie roku 2016. 

Do niniejszego wniosku nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen za odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych (podstawa prawna: art. 24 ust. 9c ustawy). 
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Uzasadnienie

Aktualna taryfa na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta
Sandomierza obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Taryfa ta została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
139 ) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886).

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie
art. 24 ust.9 a-c umożliwia w drodze uchwały przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf na okres nie dłuższy niż rok.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp.z o.o. przedłożyło w dniu 09.11.2016 r.wniosek spełniający wymagane ww.
ustawą kryteria tj. określający zakres świadczonych usług oraz warunki ekonomiczne
uzasadniające przedłużenie obowiązującej taryfy. Zgodnie z art. 24 ust.9c cytowanej ustawy do
wniosku nie dołączono szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo weryfikacji uzyskanie niezbędnych
przychodów gwarantujących utrzymanie ciągłości finansowania usług PGKiM w Sandomierzu
Sp.z o.o. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie
miasta Sandomierza nie skutkuje koniecznością zmiany cen za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych.W związku z powyższym cena za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych jak również warunki jej stosowania nie ulegają zmianie i mogą zostać utrzymane na
poziomie roku 2016.

Aktualnie obowiazująca taryfa za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wynosi
3,96 zł za 1 m3 ścieków liczony z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni na miesiąc.
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