UCHWAŁA NR ………..
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIGO
z dnia ………….. 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu
gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych
Na podstawie: art. 18 ust 2 pkt. 9 lit."f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: 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, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007r. 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) w związku
z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z
2011 Nr 45 poz.236) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co następuje:
§

1. W Uchwale Nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu
gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Głównym przedmiotem działalności spółki będzie realizacja zadań Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie:
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich
oczyszczania; spółka będzie wykonywać te zadania w oparciu o majątek Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego,
2) naliczania i pobierania opłat z tytułu zbiorowego odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej.”

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/797/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
27 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi
i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług
bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski jednoosobowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej,
tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
Niniejsza uchwała jest konsekwencją prowadzonych od kilku miesięcy działań
zmierzających do wprowadzenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, a zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce mogą stosować
taryfowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
Warunkiem koniecznym będzie wydzierżawienie spółce - Piotrkowskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o. - majątku służącemu odbiorowi wód opadowych i roztopowych,
w wyniku czego spółka będzie zobowiązana do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w należytym stanie oraz naliczania i pobierania opłat za
zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do tejże kanalizacji, jako
wyodrębnionego zadania. W ramach utrzymania PWiK będzie zobowiązane do eksploatacji,
konserwacji i remontów miejskiej kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych
służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Wdrożenie

niniejszego

przedsięwzięcia

pozwoli

również

na

zaoszczędzenie

dodatkowych środków finansowych dzięki pomniejszeniu należnego podatku VAT z tytułu
dzierżawy kanalizacji deszczowej PWiK podatkiem naliczonym od prowadzonych inwestycji
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

