
Znak: GKiOŚ.7030.3.2016

Zarządzenie nr 0050.Z.80.2016
Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w  sprawie:  ustalenia  cen  za  opróżnienie  zbiorników  bezodpływowych  i  wywóz  nieczystości
ciekłych  przez  Miejski  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Nowym  Targu
samochodem asenizacyjnym MAN o pojemności 5 m3.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 573) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 2 Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie określenia  sposobu ustalania  wysokości  cen i  opłat  za
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej /Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2008r.
Nr 548 poz. 3558/ - zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się ceny za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych przez

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu samochodem asenizacyjnym MAN
o pojemności 5 m3 w wysokości jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wysokość  opłat  za  oczyszczanie  nieczystości  ciekłych  dowożonych  do  punktu  zlewnego
w miejskiej  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Targu,  ul.  Polna  51,  określa  zarządzenie  nr
0050.Z.117.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2014 r.

§ 2
1. Na cenę usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich oczyszczania

składa się:
a. część,  pokrywająca  koszty  dojazdu do nieruchomości,  opróżnienia  zbiornika  i  przewozu

nieczystości  ciekłych  do  punktu  zlewnego  w  miejskiej  oczyszczalni  ścieków  przy
ul. Polnej 51, w formie zryczałtowanej (opróżnienie zbiornika),

b. część  pokrywająca  koszty  oczyszczenia  nieczystości  ciekłych,  stanowiąca  iloczyn  ilości
dowiezionych m3 i ceny za 1 m3, określonej w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2
(oczyszczenie nieczystości ciekłych).

2.  Dostawcom  nieczystości  ciekłych  bytowych,  zakwalifikowanych  do  grupy  1  określonej
w załączniku nr 1 do zarządzenia o którym mowa w § 1 ust. 1, którzy podpiszą z Miejskim
Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  umowę  na  stały  odbiór  nieczystości  ciekłych,
z częstotliwością  mniejszą  lub  równą  30  dni,  udziela  się  bonifikaty,  określonej  w  pkt.  3
załącznika do niniejszego zarządzenia.

3.  Za dojazd  do nieruchomości  położonej  w granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy
Targ,  bez  możliwości  odbioru  nieczystości  ciekłych  z  przyczyn  zależnych  od  zlecającego,
w szczególności  ze  względu  na  brak  dojazdu  –  teren  grząski,  niebezpiecznie  nachylony,
nieodśnieżony  dojazd,  brak  możliwości  otwarcia  zbiornika,  niebezpieczny  skład  chemiczny
cieczy  w  zbiorniku,  zagrożenie  życia  i  zdrowia  obsługi  wozu  asenizacyjnego,  umyślne
wprowadzenie w błąd zleceniobiorcy, ustala się ryczałtową cenę minimalną określoną w pkt. 4
załącznika do niniejszego zarządzenia.



§ 3
Do wartości cen netto dolicza się VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka
VAT wynosi 8%).

§ 4
Wykonanie  zarządzenia  zleca  się  Dyrektorowi  Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i Kanalizacji,
a nadzór  nad  jego  realizacją  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia

Nr 0050.Z.80.2016
z dnia 29 kwietnia 2016r.

L.p. Rodzaj usług Jednostka Cena netto

1

opróżnianie  zbiornika  (dojazd  do  nieruchomości
położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasto
Nowy Targ, opróżnienie zbiornika i przewóz nieczystości
do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni)

zł/kurs 57,50

2
oczyszczanie  nieczystości  ciekłych  wg  zarządzenia  Nr
0050.Z.117.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11
września 2014 r.

zł/m3 od 7,50 do 270,00

3
bonifikata  przy podpisanej stałej umowie z MZWiK na
odbiór nieczystości ciekłych bytowych

zł/kurs - 20,00

4 cena minimalna zł/kurs 65,00


