
UCHWAŁA NR XLV/453/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 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 2015r. do 
31 grudnia 2015r.

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. 2013r., poz. 645, poz. 1318, 2014r. poz. 379, poz. 1072) 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 2006r. Nr 123, poz. 858, zm. 2007r. Nr 147, poz. 
1033, 2009r. Nr 18, poz. 97, 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, 2012r. poz. 951, poz. 1513) 
w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.o. z dnia 21.10.2014r. Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:

§ 1. 

Przedłuża się na okres 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. obowiązywanie dotychczasowej 
taryfy przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/358/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. 
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 do 31 grudnia 2014r.

§ 2. 

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

§ 3. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 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 zycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta

Marceli Czerwiński
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Uzasadnienie

Aktualnie obowiązująca taryfa za odproawadzanie ścieków opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych o trwałej nawierzchni została przyjęta Uchwałą nr XXXIV/358/2013
Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia ceny za
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych o trwałej
nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres
01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Została ona opracowana przez Przedsiębiorstwo
Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwirdzenie
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006r. 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 1 rok. Wniosek o przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf przedkłada przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.o. przedłożyło w dn. 21.10.2014r. wniosek spełniający wymagane ww.
ustawą kryteria tj. określający zakres świadczonych usług oraz warunki ekonomiczne
uzasadniające przedłużenie obowiązyjącej 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 ceny za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych, w związku z powyższym może zostać ona utrzymana na obecnym poziomie.

Aktualnie obowiązująca cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
ustalona na okres 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., która będzie obowiązywała do
31 grudnia 2015r. wynosi: 0,19 zł netto za 1m2 powierzchni trwale utwardzone na miesiąc.
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