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

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   wprowadza ceny dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na odprowadzaniu 

ścieków opadowych i roztopowych. 

Przynależność do Unii Europejskiej oznacza konieczność dostosowania się polskich norm do 

praw Unijnych (Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych – 91/271/EWG).  

Jedną z tych norm, dotyczącą problematyki ochrony środowiska naturalnego i korzystania 

z tego środowiska jest zasada „zanieczyszczających połaci”, zgodnie z którą kosztami usługi 

za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych powinny być obciążane 

podmioty odprowadzające te wody do systemu kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wykonując 

usługę odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych i ponosząc koszty jej wykonania 

uprawnione jest do stosownych dochodów pokrywających koszty.  

Przyjęto  miesięczną cenę w wysokości 0,13 zł netto za 1 m
2
/miesiąc

 
powierzchni 

za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych obowiązującą na terenie 

Miasta Sandomierza na okres 12 miesięcy: od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 

roku.  

Niniejsza cena została opracowana na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2006 r. 

Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 

2006 roku, w sprawie określenia taryf, wzory wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 

Nr 127, poz. 886). 

Powyższe 0,13 zł jest ceną za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków opadowych 

i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 

z powierzchni trwale utwardzonej w szczególności z terenów przemysłowych, handlowych, 

usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, wprowadzane do 

systemu kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Zgodnie z przedstawionym wnioskiem 

cena będzie obowiązywać na terenie Miasta Sandomierza w okresie 12 miesięcy. 

Wody opadowe i roztopowe traktowane są, jako ścieki w rozumieniu art. 2 pkt. 8 lit. c ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Ściekiem opadowym są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, 

ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni o trwałej 

nawierzchni. 

Powyższa cena dotyczy wszystkich odbiorców usług (tj. gospodarstw domowych, 

zakładów przemysłowych, sklepów, hurtowni, szpitali, szkół, przedszkoli  i wszelkich 

innych instytucji w tym Kościołów i siedzib innych związków wyznaniowych) w zakresie 



odbioru ścieków opadowych i roztopowych świadczonych przez PGKiM w Sandomierzu 

Sp. z o.o. a obszarem świadczenia usług będzie teren Miasta Sandomierza. 

Opłata za odprowadzanie ścieków deszczowych i opadowych będzie pobierana 

z każdego metra
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 powierzchni trwale utwardzonej. 

Za powierzchnie trwale utwardzone rozumie się: 

 Drogi i place asfaltowe 

 Kostka wszelkiego rodzaju tj. kamienna, granitowa i inna, 

 Bruk kamienny, 

 Place i drogi z płyt klinkierowych, betonowych i innych utwardzonych . 

 

Place, drogi i inne powierzchnie wykonane ze żwiru, żużlu i innych materiałów 

przepuszczalnych jak piaskowo – żwirowe nie podlegają opłacie. 

  

Opłata za odprowadzenie ścieków deszczowych i opadowych będzie odbywać się na 

podstawie pisemnej umowy o odprowadzenie ścieków zawartej między PGKiM 

w Sandomierzu Sp. z o.o. a kontrahentem. 

 Dane do umowy będą ustalane na podstawie ankiet skierowanych wcześniej  do osób 

fizycznych  i instytucji przez pracowników PGKiM. (wzór ankiety w załączeniu). 

Opłata będzie pobierana od indywidualnych mieszkańców i przedsiębiorców za każdy metr 

kwadratowy powierzchni trwale utwardzonej z ulic i terenów , na których znajduje 

się kanalizacja ogólnospławna i deszczowa.  

Umowa będzie zawarta z  

 Osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

 Właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym 

lub budynkami wielolokalowymi 

 Osobą władającą lub zarządzającą nieruchomością o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej w PGKiM Sp. z o.o. taka cena nie obowiązywała ustala 

się cenę na okres 12 miesięcy z domniemaniem, że pokryje ona koszty nowego rodzaju 

działalności. Za wprowadzeniem nowej opłaty na pokrycie kosztów modernizacji przemawia 

fakt częstszego niż dotychczas konserwowania i czyszczenia  istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej. 

Ponadto dyrektywy i wytyczne unijne nakładają na nas obowiązki zapłaty za korzystanie 

z dobrodziejstw natury i jej zanieczyszczania.   

 

 

 


