Na podstawie artykułu 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom Sp. z o.o. wprowadza nowe taryfy
dla zbiorowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu
Miasta Bełchatowa, obowiązujące od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.
Spółka wyodrębniła dwie taryfowe grupy odbiorców usług. Ceny w obydwu
taryfowych grupach odbiorców usług są jednakowe. Podział oraz stawki przedstawia tabela
poniżej.
Wyszczególnienie

Jednostka
miary
ŚCIEKI OPADOWE I ROZTOPOWE
Grupa 1 - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki
opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonej
o trwałej nawierzchni, tj.: dróg i ulic krajowych,
wojewódzkich oraz pasów drogowych i parkingów przy
tych ulicach, parkingów i ciągów komunikacyjnych przy
zł/m3
sklepach wielkopowierzchniowych, zatok autobusowych,
baz
transportowych,
terenów
przemysłowych,
handlowych, usługowych i składowych.
Grupa 2 - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki
opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonej
o trwałej nawierzchni będących drogami gminnymi
zł/m3
i powiatowymi oraz podjazdami, placami, parkingami
i chodnikami przy tych ulicach oraz innymi parkingami
i ciągami komunikacyjnymi nie wymienionymi w grupie
I.

Cena netto

6,73

6,73

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie iloczynu powierzchni
utwardzonej w m2, z której wody opadowe i roztopowe są odprowadzane i średniorocznej
sumy opadów atmosferycznych dla terenu miasta Bełchatowa, liczonego za okres ostatnich 10
lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której
wskaźnik w 2014 roku dla Miasta Bełchatowa wynosi 0,65 m.
Wzór z którego można skorzystać podczas naliczania opłaty:
O=PU x W x S
O – roczna opłata
PU – powierzchnia utwardzona w m2
W – średni wskaźnik opadów dla terenów Miasta Bełchatowa
S – stawka opłat dla danej grupy
Do wyliczonej opłaty należy doliczyć 8% stawkę VAT.

Przykład:
PU – 1000 m2
W – 0,65
S – 6,73 zł/m3
O = 1000 x 0,65 x 6,73
O = 4374,5 zł/rok
Opłata roczna (O) wyniesie 4374,5 zł. Co daje opłatę miesięczną w wysokości
364,54 zł/netto.
Spółka jednocześnie informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków art. 28 pkt 4 kto bez
uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
Wszystkie pytania można kierować bezpośrednio do Zespołu ds.
Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu 44 632-36-17 lub drogą mailową
gospodarowaniewodami@sanikom.pl

