
U C H W A Ł A NR 1/2018 

Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 
w Strzyżowie. 

z dnia 08.01.2018r. 

w sprawie ustalenia cen za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości 
płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie. 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1289), uchwały nr. XXXVI/331/17 Rady Miejskiej 
w Strzyżowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych., oraz art. 
208 § 5 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1577), 
u c h w a l a s i ę , co następuje: 

§1 

Ustala się stawki opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków od 
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości w wysokości: 

1) Z gospodarstw domowych - 9,00 zł/m-̂  
2) Od dostawców przemysłowych - 1 l,50zł/m^ 
3) Od dostawców posiadających koncesje-11,50zł/m3 

§2 
1. Ustala się minimalną ilość nieczystości płynnych przy której będzie wykonywana 

usługa pojazdami PGKiM na poziomie 1,25 m^ 
2. W przypadku gdy przy wykonywaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości 

płynnych będzie mniejsza niż l,25m-^, do wyliczenia należności za usługę przyjmuje się 
minimalna ilość określoną w ust.l. 

Ustala się stawki opłat transportowych przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 
z nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi przedsiębiorstwa w wysokości: 

1. Samochody asenizacyjne: 
1) Za usługi transportu spoza gminy - 5,OOzł/km 
2) Za usługi z terenu gminy - 82,00zł/godź. 

2. Ciągnik z beczką asenizacyjną - 85,00zł/godź. 



§4 

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące naliczana 
stawka za przyjęcie Im^ nieczystości płynnych będzie w wysokości stawki taryfowej dla grupy 
I „Taryfy na zbiorowe doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków" podejmowanej 
Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie. 

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością mniejszą niż dwa razy w roku stawka za 
przyjęcie Im^ nieczystości płynnych wynosić będzie 15,00zł/m^ 

Stawki opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków oraz za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych pojazdami 
asenizacyjnymi dla usługobiorców spoza gminy Strzyżów ustalone będą w drodze umowy. 

§5 

§6 

Wymienione stawki są cenami netto. 

§7 

§8 

Traci moc Uchwała nr 9/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. 

§9 

Uchwała wchodzi w życie dnia 15 styczeń 2018r. 

Otrzymują: 

1. Jacek Grodzki- Kierownik ZWiK 
2. Eugeniusz Moskal - Kierownik ZOM 
3. Marian Giera - St. Mistrz ZOM 
4. Anna Dobek - Główna Księgowa 
5. a/a 

miasta, 

»LiniJ^^Groddd 


