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UCHWAŁA NR XVIII/168/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia 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 2016 r. do 31 grudnia
2016 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2015 r. poz. 139 )
w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Sp.z o.o. z dnia 21.10.2015 r. Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się cenę netto za odprowadzanie 1m3 ścieków w postaci wód opadowych
i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stanowiących własność
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. w wysokości
3,96 zł/m3 / miesiąc obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
§ 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 życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady
Robert Pytka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ), przedsiębiorstwo
wodociągowo- kanalizacyjne określa taryfę na jeden rok.
Aktualna taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych obowiązuje do
dnia 31 grudnia 2015 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.z o.o. w dniu
21.10.2015 r. tj., w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wymaganej prawem procedury,
przedstawiło Burmistrzowi Miasta Sandomierza wniosek o zatwierdzenie taryfy na ścieki opadowe
i roztopowe na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy Spółka
dołączyła wymagane przepisami prawa załączniki tj. szczegółową kalkukulację ceny i stawkę
opłaty, taryfę wraz uzasadnieniem, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2018 oraz sprawozdanie finansowe
Spółki za 2014 r.
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 Metereologii
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Średnioroczny wskaźnik za lata 2005-2014 wyniósł
0,571m 3 /m2, co stanowi 0,048 m3 /m2 miesięcznie.
W stosunku do dotychczas obowiązującej taryfy, w złożonym wniosku taryfowym na rok 2016,
Przedsiębiorstwo zaproponowało zmianę jednostki miary z zł/m2 na zł/m3 ścieków opadowych
i roztopowych. Zaproponowana zmiana sposobu liczenia nie wpłynie na wysokość opłat, jakie
wnosić będą odbiorcy usług w roku obowiązywania taryf, w stosunku do okresów poprzednich
z lat 2014 i 2015.
W oparciu o dane zawarte we wniosku przesłanym przez Przedsiębiorstwo Burmistrz
zweryfikował pozytywnie wniosek PGKiM i postanowił przekazać Radzie Miasta Sandomierz
uchwałę o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
na okres od 01stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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