
UCHWAŁA NR XLV/573/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm./, oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328/ w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przedłożoną we 
wniosku taryfowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje od dnia 01 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza i Prezesowi Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 października 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Piotr Chojnacki
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1. Informacje ogólne 

 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie 
miasta Sandomierza na okres 12 miesięcy: od dnia 1.10.2017r. do dnia 30.09.2018r. 
 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139), zwanej dalej Ustawą, oraz 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 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. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej 
Rozporządzeniem. 
 
 
2. Rodzaje prowadzonej działalności 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  

Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 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 09.04.2009r. 
 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Przedsiębiorstwa stanowi m.in. 
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków dostarczonych 
przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, 
oczyszczanie ścieków. 

 
3. Rodzaj i struktura taryf 
 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych  
z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni ma zastosowanie dla wszystkich 
odbiorców usług taryfa jednolita i jednoczłonowa. Wysokość ceny za odprowadzane ścieki 
opadowe i roztopowe wyrażona jest w złotych za m3 ścieków liczonej z powierzchni trwale 
utwardzonej w rozliczeniu miesięcznym i średniomiesięcznej ilości opadów. 

 
 
4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
 

Ustalono jedną taryfę dla odbiorców usług z tytułu posiadania powierzchni trwale 
utwardzonej, z której wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do systemu rozdzielczej 
kanalizacji deszczowej.  

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych z powierzchni trwale utwardzonych  świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o..  
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5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat  
 

Ilość odprowadzanych ścieków wyliczono jako iloczyn powierzchni zanieczyszczonej o 
trwałej nawierzchni (bez dachu) oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych 
dla terenu Miasta Sandomierza, liczonego za okres ostatnich 10 lat zgodnie z danymi 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Średnioroczny wskaźnik 
opadów atmosferycznych wyniósł 0,5710 m3/m2, co stanowi 0,048 m3/m2 miesięcznie. 

 
W rozliczeniach ze wszystkimi odbiorcami usług o których mowa w punkcie 3. Taryfy, 

obowiązuje następująca cena taryfowa: 
 

Tabela 1 
L.p. Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena/ stawka Jednostka 

miary netto z VAT 
1 2 3 4 5 6 

1. Wszyscy odbiorcy 
usług 

cena za 1m3 ścieków liczonej z 
powierzchni zanieczyszczonej 

o trwałej nawierzchni 
 

 
3,96 

 
4,28 

 
zł/m3 

Do ceny i stawki opłat (netto) określonej w kolumnie 4 tabeli 1 dolicza się podatek od 
towarów i usług, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Na dzień składania wniosku stawka podatku VAT wynosi 8%. 
 
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe 
 
1. Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych   

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 
 

2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych pobierana jest za jednostkę miary 
objętości liczonej z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni za każdy 
miesiąc, w którym były świadczone usługi. 

 
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe na 

warunkach i w terminach określonych w umowie i fakturze. 
 
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 

W taryfie za okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. obowiązywać będą warunki rozliczeń 
zgodne z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
uchwalonym przez Radę Miasta Sandomierza uchwałą Nr XXXI/228/2005 z dnia 30 listopada 
2005r., ze zmianami wynikającymi z uchwały nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z 
dnia 31 stycznia 2007r., uchwały nr X/89/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2011r. 
i  uchwały nr XV/133/2015 z dnia 16 września 2015r. oraz Zezwoleniem na prowadzenie 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Sandomierza. 

Id: AF1EDC37-15F6-4F8E-8CE7-691E98C47837. Uchwalony Strona 5



 5

8.    Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf 
 
8.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców  

  i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  

Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 
ścieków opadowych i roztopowych. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości zbiorowego 
odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych, mając na uwadze ochronę 
interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację 
kosztów. 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych jest: 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 
a w szczególności: 

 odbiór oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
 utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej i innych urządzeń służących 

odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, 
 prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów odbieranych do sieci kanalizacyjnej 

ścieków oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ich oczyszczania, 
 prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, 

przyjmowaniem ścieków, w szczególności w zakresie wykonania przyłączeń do 
urządzeń kanalizacyjnych, 

 prowadzenie działalności usługowej w ramach posiadanego sprzętu i urządzeń. 
 

Całkowita powierzchnia terenu miasta Sandomierza z której zbierane są wody opadowe  
i roztopowe wynosi 465 957,79 m2, a jej przyrost jaki nastąpił w roku 2016 wyniósł 4 316,00 
m2. Z powierzchni tej spływają wody opadowe i roztopowe o objętości 22 366 m3. 

Przyrost powierzchni nastąpił po przeprowadzeniu inwestycji w zakresie skanalizowania 
deszczowego ulicy Rokitek. Powyższa inwestycja i prowadzone na bieżąco prace 
konserwacyjne na sieci zapewniają obecnie możliwość odprowadzania wód deszczowych i 
roztopowych z większości obszaru miasta. 

Aktualna liczba zawartych umów z usługobiorcami na odprowadzanie ścieków 
opadowych i roztopowych wynosi 404 sztuki. 

Największym usługobiorcą jest Gmina Sandomierz, której udział procentowy wynosi w 
roku 2016 – ok. 33%. 

Na wylotach sieci kanalizacji deszczowej zainstalowanych jest 6 szt. separatorów 
oczyszczających: tj.  

Separator nr 1 – ul. J. Pawła II,  Separator nr 2 – ul. Żwirki i Wigury, 
Separator nr 3 – ul. Przemysłowa, Separator nr 4 – ul. Błonie, 
Separator nr 5 – ul. Krakowska, Separator nr 6 – ul. Zamkowa. 

 
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie ścieków opadowych i 

roztopowych do środowiska (rzeki Wisły) są uiszczane prze Spółkę na poziomie 
podstawowym.  
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Sieci i urządzenia kanalizacyjne oczyszczające ścieki opadowe i roztopowe wymagają 
stałych remontów, modernizacji i konserwacji. Do kosztów utrzymania sprawnej sieci 
kanalizacji deszczowej na terenie Sandomierza należy zaliczyć nakłady związane z: 

-  przeglądami poszczególnych odcinków sieci,  
- serwisowaniem pompowni wód deszczowych,  
- serwisowaniem separatorów oczyszczających, 
- naprawą nawierzchni dróg przy studzienkach i kratach zlewnych,  
- udrażnianiem, czyszczeniem i płukaniem sieci z piasku ulicznego, chodnikowego lub 

brudnego śniegu, 
- wykaszaniem odrostów zarośli i samosiejek z odwadniających rowów otwartych, 
-  ponoszeniem kosztów energii elektrycznej zasilającej pompownie ścieków 

opadowych i roztopowych, 
- utylizacją osadów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska 

pochodzących z separatorów oczyszczających. 
 

 
8.2.  Standardy jakościowe usług 
 

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. realizuje zadania określone w: 

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków, 

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na 
terenie jego działania, 

- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych, 
- pozwoleniach wodno prawnych, 
- przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska, jakości oczyszczania 

ścieków, wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, warunków jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.  
 

Bieżące analizy jakości ścieków surowych prowadzone są przez własne laboratorium 
zakładowe zlokalizowane na obiekcie oczyszczalni ścieków. 

Analizy jakości oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych prowadzone są przez 
akredytowane Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

Dla zachowania właściwej jakości obsługi klientów wydzielone są organizacyjnie 
stanowiska pracy, gdzie pracownicy mają bezpośredni kontakt z klientami, zajmują się 
umowami, wnioskami, uwagami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych 
odbiorców usług. 

Grupy awaryjne pełnią dyżury popołudniowe i nocne oraz w dniach wolnych od pracy. 
Przy takiej organizacji pracy zapewniona jest ciągłość funkcjonowania procesów 
technologicznych, a zgłaszane interwencje na awaryjny, bezpłatny dla mieszkańców 
Sandomierza numer pogotowia wodociągowo kanalizacyjnego – 994, są sprawdzane  
i w przypadkach koniecznych załatwiane bezzwłocznie. 

Wnioskowane nowe taryfy pozwolą zapewnić, że standardy jakościowe odbiorców usług 
będą utrzymane na poziomie nie niższym niż dotychczas. 
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8.3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji  
 kosztów 
 
Przed złożeniem niniejszego wniosku Przedsiębiorstwo dokonało stosownej weryfikacji 

niezbędnych przychodów stanowiących podstawę do kalkulacji cen za odprowadzanie 
ścieków opadowych i roztopowych i stwierdzono, iż bieżące warunki ekonomiczne 
pozwalają na utrzymanie poziomu dotychczasowej taryfy obowiązującej w okresie od  
01 stycznia 2014 i w latach 2014 - 2016. 

Poziom taryfy za ścieki opadowe i roztopowe założony jest na możliwie minimalnym 
poziomie. 

Celem Przedsiębiorstwa jest podnoszenie na wyższy poziom zakresu i jakości usług 
kanalizacyjnych a w tym: niezawodność i ciągłość odbioru ścieków, zagwarantowanie 
odpowiedniej jakości produktów procesu oczyszczania ścieków wprowadzonych do 
środowiska, niezawodnego i sprawnego usuwania stanów awaryjnych. 
 
8.4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf 
 

W okresie obowiązywania taryfy przewiduje się poniesienie nakładów inwestycyjnych, 
remontowych i serwisowych związanych między innymi z: 

 opomiarowaniem 6 szt. wylotów na sieci kanalizacji deszczowej urządzeniami 
licznikowymi zliczającymi ilości odprowadzanych ścieków opadowych do odbiornika 
wodnego tj. rzeki Wisły – ( działania związane z prowadzeniem przepisów „nowego” 
Prawa Wodnego), 

 wymianą serwisową wkładów koalescencyjnych w 2 szt. separatorów zamontowanych 
na wylotach sieci kanalizacji deszczowej, 

 naprawą i konserwacją trzech uszkodzonych odcinków sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wymianą studzienek zlewnych i kratek wpustowych. 

 
Nakłady przewidziane na realizację wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych, 

remontowych i serwisowych będą pochodziły ze środków własnych Spółki. 
 

Ponadto taryfa zapewnia: 
 uzyskanie niezbędnych przychodów, 
 eliminowanie subsydiowania skrośnego, 
 ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, 
 motywowanie odbiorców usług do własnego sposobu zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych, 
 łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen 

ich dotyczących. 
Przy opracowaniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych  

i roztopowych przyjęto następujące okresy do rozliczeń: 
 rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku tj. – okres od 01.06.2016r. – 31.05.2017r. 
 rok obowiązywania taryfy – 01.10.2017r. – 30.09.2018r. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 24 ust 2 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. t.j. z 201 7 roku poz. 328/ zwaną dalej ustawą Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomeirzu Sp. z o.o. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych wraz ze szczegółową kalkulacją cen  opłat oraz
aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w ich posiadaniu. Wniosek PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. dotyczy taryf na okres od dnia 01 października
2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Taryfa została opracowana 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. z 2006 roku Nr 127 poz. 886/. Opracowana taryfa jest jednolita i jednoczłonowa zawiera
w szczególności cenę za 1 m3 ścieków liczoną z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, określoną
zgodnie z ww. przepisami.

Proponowana cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków opadowych i roztopowych pozostaje na dotychczasowym
poziomie i wynosi 4,28 zł/m3 brutto.
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