
 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj.

z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / tj. z 2006 roku Dz. U.

Nr 123 poz. 858 z późn. zm./ oraz art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce

komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm./ Rada Miasta Sandomierza uchwala co

następuje : 

§ 1.  

§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 01 kwietnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011

roku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Sandomierz i Przedsiębiorstwu

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2010 roku.

U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / tj. z 2006 roku Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późn. zm./,

zwaną  dalej ustawą,  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o.

w Sandomierzu złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową  kalkulacją  cen stawek i opłat oraz

aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych

będących w ich posiadaniu. Wniosek PGK i M Sp. zo.o. w Sandomierzu dotyczy taryf na okres od

dnia 01 kwietnia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku. Taryfy zostały opracowane zgodnie

z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. Nr

127 poz 886 z 2006 roku/. W szczególności taryfy zawierają  określone zgodnie z ww. przepisami

rodzaje i wysokość cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych

grup odbiorców ułsug a także warunki rozliczeń  z uwzględnieniem wyposażenia nieruchmości

w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.W stosunku do cen

netto dotychczas obowiązujących, ceny za 1 m3 wody i ścieków na okres od 01.04.2010 –

31.03.2010 wynoszą  :- o 0,14 zł/m3, to jest o 5 % ceny za dostarczaną  wodę  dla gospodarstw

domowych.- o 0,14 zł/m3, to jest o 5 % ceny za dostarczoną  wodę  dla pozostałych odbiorców.-

o 0,32 zł/m3, to jest o 8,5 % ceny za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.- o 0,47

zł/m3, to jest o 8,5 % ceny za oprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców.Wzrośnie także o 0,

15 zł/m3, to jest o 5 % ( miesięcznie ) stawka abonamentowa na odbiorcę  usług. Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. uwzględniając   z r óżnicowanie kosztów

zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych dokonało podziału odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorów usług, to jest

gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.  

Projekt

1) Podwyższa się  o 0,14 zł/m3 cenę za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych oraz o 0,14

zł/m3 za dostarczaną  wodę  dla pozostałych odbiorców. Ceny po podwyżce : a) gospodarstwa

domowe, szkoły , przedszkola, obiekty administrowane przez Urząd Miasta Sandomierza,

publiczna służba zdrowia i obiekty kultu religijnego cena netto - 2,90 zł/m3 / słownie : dwa złote

90/100/; cena brutto – 3,10 zł/m3 / słownie : trzy złote 10/100 / b)odbiorcy pozostali cena netto –

2,98 zł/m3 / słownie : dwa złote 98/100 /; cena brutto – 3,19 zł/m3 / słownie : trzy złote 19/100 / 

2) Podwyższona stawka opłaty abonamentowej za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę

wynosi cena netto: 3,15 zł / słownie : trzy złote 15/100 /; cena brutto – 3,37 zł / słownie : trzy złote

37/100 / od odbiorcy usług na miesiąc. 

3) Podwyższa się  o 0,32 zł/m3 cenę  za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych oraz

o 0,47 zł/m3 za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców. Ceny po podwyżce : a)

gospodarstwa domowe, szkoły , przedszkola, obiekty administrowane przez Urząd Miasta

Sandomierza, publiczna służba zdrowia i obiekty kultu religijnego cena netto – 4,11 zł/m3 /

słownie : cztery złote 11/100 /; cena brutto – 4,40 zł/m3 / słownie : cztery złote 40/100 / b)

odbiorcy pozostali cena netto – 6,01 zł/m3 / słownie : sześć złotych 01/100 /; cena brutto – 6,43

zł/m3 / słownie : sześć złotych 43/100 / 

4) Podwyższona stawka opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki a nie korzystających

z dostawy wody wynosi cena netto : 3,15 zł / słownie : trzy złote 15/100 /; cena brutto – 3,37 zł /

słownie : trzy złote 37/100 / od odprowadzającego ścieki za miesiąc. 
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1) Podwyższa się  o 0,14 zł/m3 cenę za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych oraz o 0,14

zł/m3 za dostarczaną  wodę  dla pozostałych odbiorców. Ceny po podwyżce : a) gospodarstwa

domowe, szkoły , przedszkola, obiekty administrowane przez Urząd Miasta Sandomierza,

publiczna służba zdrowia i obiekty kultu religijnego cena netto - 2,90 zł/m3 / słownie : dwa złote

90/100/; cena brutto – 3,10 zł/m3 / słownie : trzy złote 10/100 / b)odbiorcy pozostali cena netto –

2,98 zł/m3 / słownie : dwa złote 98/100 /; cena brutto – 3,19 zł/m3 / słownie : trzy złote 19/100 / 

2) Podwyższona stawka opłaty abonamentowej za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę

wynosi cena netto: 3,15 zł / słownie : trzy złote 15/100 /; cena brutto – 3,37 zł / słownie : trzy złote

37/100 / od odbiorcy usług na miesiąc. 

3) Podwyższa się  o 0,32 zł/m3 cenę  za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych oraz

o 0,47 zł/m3 za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców. Ceny po podwyżce : a)

gospodarstwa domowe, szkoły , przedszkola, obiekty administrowane przez Urząd Miasta

Sandomierza, publiczna służba zdrowia i obiekty kultu religijnego cena netto – 4,11 zł/m3 /

słownie : cztery złote 11/100 /; cena brutto – 4,40 zł/m3 / słownie : cztery złote 40/100 / b)

odbiorcy pozostali cena netto – 6,01 zł/m3 / słownie : sześć złotych 01/100 /; cena brutto – 6,43

zł/m3 / słownie : sześć złotych 43/100 / 

4) Podwyższona stawka opłaty abonamentowej dla odprowadzających ścieki a nie korzystających

z dostawy wody wynosi cena netto : 3,15 zł / słownie : trzy złote 15/100 /; cena brutto – 3,37 zł /

słownie : trzy złote 37/100 / od odprowadzającego ścieki za miesiąc. 
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