
UCHWAŁA NR XXIV/269/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej 

i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. 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; 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; ) oraz art. 24 ust. 9a ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123 poz.858; 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;) związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 
z dnia 22.10.2012 r. Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje: 

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy przyjętej Uchwałą Nr XII/118/2011 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 26 października 2011 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 : 1 styczeń 2012 r. do 31 grudzień 2012 r. 

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

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

§ 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ogłasza 
zatwierdzoną taryfę w sposób przyjęty w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

W dniu 22.10.2012 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 
złożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy w wysokości 0,13 zł netto za 1 m2 

powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe 
kanalizacją deszczową/miesiąc. na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z późn.zm ) na 
uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Rada Gminy, w drodze uchwały, 
przedłuża czas obowiązywania dotychczas taryf , lecz nie dłużej niż o 1 rok. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. prowadzi początkową 
działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. Zobowiązane jest ono 
do zapewnienia ciągłości niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów 
odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 

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

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 37.00.Z) 

Cena która nadal będzie obowiązywała została określona na podstawie niezbędnych przychodów dla 
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Sandomierza. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. uznało, iż istniejące 
warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie dotychczasowej taryfy na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r. 

W czasie obowiązywania taryfy w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. PGK i M 
w Sandomierzu Sp. z o.o. nie przewiduje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych mogących mieć 
negatywny wpływ na funkcjonowanie Przedsiębiorstwa. Obowiązujące ceny umożliwiają pełne odzyskanie 
poniesionych kosztów w danej dziedzinie, przychody pokryją wszystkie koszty eksploatacji, konserwacji 
i remontów, koszty finansowe oraz koszty bieżącej, koniecznej wymiany środków trwałych. Utrzymanie 
dotychczasowych taryf w okresie ich obowiązywania gwarantuje realizację zysku na poziomie pozwalającym 
pozyskiwanie środków na realizację planowanych i koniecznych inwestycji. 

Zgodnie z art. 24 pkt. 9c ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie trzeba dołączać szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz 
planu w przypadku wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 
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