
 
  
 

 
UCHWAŁA Nr V/34/2007 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 01 marca 2007 roku 

 
 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy określającej cenę 1  m³ ścieków 
sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz 
art. 24 ust.5 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./ Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co następuje : 
 

§ 1 
Odmawia się zatwierdzenia sporządzonej przez Zakład Usług Komunalnych w 
Polskiej Cerekwi taryfy określającej cenę 1  m³ ścieków sanitarnych 
odprowadzanych  na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi w wysokości 
3,79 złotych netto + 7 % VAT , uzasadniając to naruszeniem  art. 20 ust. 5 pkt 
1 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz   § 4 ust.1 pkt 3 i § 19 ust.3 pkt.1 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
szczegółowo określonym w załączniku do uchwały. 
                                  

§  2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr V/34/2007 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 01.03.2007 r. 
 

       U z a s a d n i e n i e 
 
 W dniu 18 stycznia 2007 r. do Wójta Gminy Polska Cerekiew wpłynął wniosek 
Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi o zatwierdzenie taryfy określającej cenę 1 
m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Polskiej Cerekwi. 
 Zasady ustalania taryf za zbiorowe odprowadzenia ścieków określają przepisy 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). Przepis art. 20 ust. 2 tej ustawy  przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po 
dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. Natomiast przy 
ustalaniu w/w  niezbędnych przychodów, zgodnie z art.20 ust,2 ustawy z  dnia 7 czerwca 
2001 r., przedsiębiorstwo wodociągowe uwzględnia w szczególności: 

1) koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku 
obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem 
planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy; 

2) zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia; 
3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów,             

o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. 
Szczegółowe sposoby określania taryf, w tym: 

1) kryteria ustalania niezbędnych przychodów, 
2) alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, 
3) kryteria róŜnicowania taryfowych cen i stawek opłat 

określają przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.  Nr 127, poz. 
886). 
 Załączona do wniosku z dnia 18 stycznia 2007r. taryfa dla zbiorowego odprowadzenia 
ścieków nie spełnia wszystkich warunków i wymogów wynikających z wyŜej powołanych 
przepisów. 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 1 przy sporządzeniu taryfy uwzględnia się niezbędne przychody 
oraz koszty związane ze świadczeniem usług. W związku z tym, przy sporządzeniu taryf 
naleŜy uwzględnić wyłącznie  koszty niezbędne do odprowadzenia ścieków. Przedstawiona 
do uchwalenia taryfa nie wyodrębnia kosztów niezbędnych do świadczenia usług 
odprowadzenia ścieków co nie pozwala stwierdzić czy i w jakim zakresie koszty określone w 
taryfie są niezbędne do wykonania usług. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne jest zobowiązane prowadzić ewidencję księgową umoŜliwiającą wydzielenie 
kosztów stałych i zmiennych oraz przychodów związanych z poszczególnych rodzajów 
działalności przedsiębiorstwa a takŜe w odniesieniu do poszczególnych taryf. Prowadzona 
przez wnioskodawcę ewidencja księgowa nie zawiera takiego wydzielenia co uniemoŜliwia 



zweryfikowanie taryfy pod kątem kosztów niezbędnych do wykonania usługi. Stanowi to 
naruszenie art. 20 ust. 5 pkt. 1 w/w ustawy. 
 PowyŜsze oznacza, Ŝe taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków opracowana 
przez Zakład Usług Komunalnych i dołączona do wniosku z dnia 18 stycznia 2007 r. została 
sporządzona niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wobec tego zgodnie z 
art.24 ust. 5  ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy Polska Cerekiew odmówiła zatwierdzenia 
przedmiotowej taryfy.  
 
 


