
  

UCHWAŁA  NR  ……….. 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIGO 

 z dnia …………..  2011 roku 

 

w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych 

i roztopowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 

220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. 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; 

Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 

poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r. 

Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241;  

Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. 

z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777) w związku z art. 24a ust. 2 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; ze zmianami: Dz. U. z 2007 r. 

Nr 147 poz. 1033; Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz.278, Nr 238 

poz.1578) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Uchwala się ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych 

i roztopowych, dla PWIK Sp. z o.o. w wysokości (ceny i stawki netto; do cen i stawek 

opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi 

przepisami): 

 

Za ścieki: Wysokość netto: 

1. cena ścieków: 3,35  zł/m3 

 

Ilość wód opadowych i roztopowych w okresie rozliczeniowym ustalana będzie jako iloczyn 

powierzchni, z której wody opadowe i roztopowe są odprowadzane i średniego opadu                         

w okresie rozliczeniowym (m3/m2) liczonego jako średnia opadów z 4 ostatnich lat 

kalendarzowych wg danych IMiGW. 

 

Qwo = P x Ośr 

 

Gdzie: 

P – powierzchnia, z której wody opadowe i roztopowe są odprowadzane (m2) 

Ośr – średni opad w okresie rozliczeniowym (m3/m2), liczony jako średnia opadów                   

z 4 ostatnich lat wg danych IMiGW. 

 

§ 2. Ceny i stawki opłat obowiązują w okresie od dnia 01 … 2011 r. do dnia 30 … 2013 r. 

 

§ 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 uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie 

wód deszczowych i roztopowych 

 

 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zostało powołane przez Miasto Piotrków 

Trybunalski uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XXXVI/617/09 z dnia 

24 kwietnia 2009 r. 

Do chwili obecnej Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzi działalność 

związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Od 1 …… 2011 roku rozpocznie działalność związaną ze zbiorowym odprowadzaniem wód 

deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zatem zgodnie 

z ust. 2 art.24a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z póź. zm.) ustalone 

przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawki obowiązywać będą przez  18 miesięcy 

począwszy od tej daty. 

Ceny i stawki opłat określono na podstawie planowanych niezbędnych kosztów odbioru 

i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych PWIK Sp. z o.o., dla pierwszego roku 

prowadzenia przez tą Spółkę działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

opadowych i roztopowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zgodnie z art. 24a 

ust. 3 ustawy. 

 


