
UCHWAŁA NR XXXIV/358/2013
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia ceny 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594; zm. poz. 645) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( t.j.Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz.858; zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 
r. Nr 18, poz.97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; Nr 238, poz. 1578; z 2012 r. poz. 951; poz.1513;) Rada Miasta 
Sandomierza, uchwala co następuje 

§ 1. 

Zatwierdza się cenę netto za zbiorowe odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do 
urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o. w wysokości 0,19 zł m2 powierzchni trwale utwardzonej/ miesiąc 
obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2014 r. - 31 grudzień 2014 r. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sandomierzu Sp.z o.o. 

§ 3. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komuanlnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o. ogłasza zatwierdzoną 
cenę w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków / t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o. złożyło wniosek o zatwierdzenie ceny dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Sandomierza. 
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