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ZARZĄDZENIE NR OR.0050.745.2018
PREZYDENTA MIASTA ŻORY
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacyjnej
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 827), uchwały nr 310/XXVI/97 Rady Miejskiej
w Żorach z dnia 17.04.1997 r. oraz uchwały Rady Miasta Żory nr 691/LII/02 z dnia 10.10.2002 r., po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
ZARZĄDZAM
§ 1. 1. Ustalić wysokość opłat miesięcznych za usługi komunalne związane z odprowadzaniem wód
opadowych i roztopowych do kanalizacji będącej we władaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Żory sp. z o.o.
a) 0,18 zł za m2 miesięcznie + należny podatek VAT tj. brutto 0,19 zł za m2 miesięcznie dla powierzchni
odwadnianych, za wyjątkiem powierzchni odwadnianych, o których mowa w ppkt. b);
b) 0,28 zł za m2 miesięcznie + należny podatek VAT tj. brutto 0,30 zł za m2 miesięcznie dla powierzchni
odwadnianych dróg i parkingów publicznych.
2. Przez powierzchnię odwadnianą rozumie się powierzchnię, z której wody opadowe i roztopowe
odprowadzane są do kanalizacji deszczowej będącej we władaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Żory sp. z o.o., poprzez przyłącze należące do odbiorcy usług. Powierzchnią odwadnianą są również
powierzchnie dachów liczone jako powierzchnia zabudowy budynku.
§ 2. Wykonanie
ds. Infrastruktury.
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§ 3. Mocą niniejszego zarządzenia uchyla się Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory z dnia 16.01.2018 r.
nr OR.0050.84.2018.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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