
UCHWAŁA NR XIX/126/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 
od 01.05.2016 roku do 30.04.2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2013 roku poz. 594 ) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 
858 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się na okres jednego roku  czas obowiązywania dotychczasowej  taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków określonej  w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Taryfa o jakiej mowa w ust.1 ma zastosowanie do zbiorowego odprowadzania ścieków, 
realizowanego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu, 
Al.Tysiąclecia 35 A, na terenie obsługiwanym przez przedsiebiorstwo w okresie od 01.05.2016 r do 
30.04.2017 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/2016

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia. 21 marca 2016 r.

Lp. Taryfa 
grupowa 

odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka
opłaty
netto

Cena/stawka
opłaty
z VAT

Jednostka 
miary

1 Grupa I Cena za odprowadzone ścieki

Stawka opłaty abonamentowej
a)za odczyt wodomierzy i urządzeń 
pomiarowych i rozliczenie 
należności za usługę 
odprowadzenia ścieków,
b) za utrzymanie w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń 
kanalizacyjnych

10,34

3,46

6,46

11,17

3,74

6,98

zł/m3

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

2 Grupa II Cena za odprowadzone ścieki

Stawka opłaty abonamentowej
a) za rozliczenie należności za 
usługę odprowadzenia ścieków,
b) za utrzymanie w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń 
kanalizacyjnych

10,34

1,94

6,46

11,17

2,10

6,98

zł/m3

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

3 Grupa III Cena za odprowadzone ścieki

Stawka opłaty abonamentowej
a)za odczyt wodomierzy i urządzeń 
pomiarowych i rozliczenie 
należności za usługę 
odprowadzenia ścieków,
b) za utrzymanie w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń 
kanalizacyjnych

10,63

3,46

6,46

11,48

3,74

6,98

zł/m3

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

Grupa I – odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy 
lub innych urządzeń pomiarowych. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków wielolokalowych, placówki opiekuńczo-
wychowawcze i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące 
usługi o charakterze socjalno-bytowym.

Grupa II - odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody. 
Do grupy tej zalicza się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe 
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i właścicieli budynków wielolokalowych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, instytucje 
użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym.

Grupa III – odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/126/2016

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 21 marca 2016 r.

Uzasadnienie

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu w dniu 18 lutego 2016 r 
złożyło do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków  na okres od 01 maja 2016 r do 30 
kwietnia 2017 roku. Wniosek wpłynął w terminie (na 70 dni przed wejściem w życie stawek taryfy) wraz 
z niezbędnymi dokumentami, których kopie przedkładam.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uznaje, że istniejące warunki ekonomiczne 
pozwalają na stosowanie dotychczasowej taryfy a obowiązujące ceny umożliwiają pełne pokrycie 
kosztów eksploatacji, konserwacji i remontów oraz utrzymanie płynności finansowej spółki.

Id: D3CEEC35-EE47-40BD-A981-D0E9FBE1CA22. Podpisany Strona 1




