
RADA GMINY ZAPOLICE 
u l . P l a c S t r a ± a c k i 5 
9 8 - 1 6 1 Z A P O L I C E 

pow. zdui^$kowolskl. woj.t6dzkie 
UCHWALA NRIX/55/2015 
RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 17 lipca 2015 r. 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania sciekow. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (t. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 
1072) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? 
i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Gminy Zapolice 
uchwala, co nast^puje: 

§ 1 1, Odmawia si^ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania sciekow 
przedlozonych przez Mariana Janasa reprezentuj^cego firm? P.U.H. "WODNIK" 
Marian Janas z siedzib^ Pstrokonie 60, 98-161 Zapolice, maj^cych obowi^ywac 
od dnia 14 sierpnia 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2016 r. na terenie gminy Zapolice. 

2. Uzasadnienie, do uchwaly w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie gminy Zapolice, stanowi zal^cznik 
do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy informacyjnej i stronie intemetowej 
Urz?du Gminy Zapolice i wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Zal^cznik do uchwaly Nr IX/55/2015 

Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? 

i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 139) zwan^ dalej ustawy, 

oraz rozporz^dzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczeh za zbiorowe 

zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) 

zwanym dalej rozporz^dzeniem, Marian Janas reprezentuj^cy firm? P.U.H. „W0DN1K" 

Marian Janas z siedzib^ Pstrokonie 60, 98-161 Zapolice dnia 5 czerwca 2015 r. przedlozyi 

wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania sciekow na terenie gminy 

Zapolice na okres od dnia 14 sierpnia 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2016 r. Wniosek zostal 

zlozony w wymaganym terminie. 

Art. 24 ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej stwierdza, ze wniosek o zatwierdzenie taryf 

powinien bye skierowany do Wqjta (burmistrza, prezydenta miasta), ktory nast?pnie 

sprawdza czy taryfy zostaiy opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod 

wzgl?dem celowosci ich ponoszenia. 

Po zapoznaniu si? z przedlozonymi przez przedsi?biorstwo dokumentami, Wojt 

Gminy Zapolice stwierdzit niezgodnosci ich sporz^dzenia z przepisami. 

Uzasadnienie: 

Przed podj?ciem przez rad? gminy uchwaly w przedmiocie zatwierdzenia okreslonych 

przez wnioskodawc? stawek oplat, organ wykonawczy gminy dokonuje wst?pnej analizy 

wniosku. W tym zakresie wojt (burmistrz, prezydent miasta) zostal wyposazony w 

kompetencje dwojakiego rodzaju: 

1. do sprawdzenia, czy taryfy i plan zostaiy opracowane zgodnie z przepisami ustawy 

oraz 

2. do weryfikacji kosztow zwi^zanych ze swiadczeniem uslug, poniesionych przez 

przedsi?biorstwo w poprzednim roku obrachunkowym, ustalonych na podstawie 

ewidencji ksi?gowej (art. 24 ust. 4 ustawy), pod wzgl?dem celowosci ich ponoszenia. 
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Powyzej przywotany przepis nakazuje przyj^c, iz analiza dokonywana przez organ 

wykonawczy gminy ma realizowac dwa cele. W jej wyniku organ stwierdza, czy taryfy 

proponowane przez przedsi?biorstwo wodno - kanalizacyjne odpowiadaj^ prawnie i czy 

podane we wniosku koszty znajduj^ swoje uzasadnienie. Innymi siowy, wojt bada legalnosc 

taryf oraz zasadnosc poniesionych przez przedsi?biorc? wydatkow, w oparciu o ktore zostal 

sporzqdzony cennik uslug. Przeprowadzenie analizy z punku widzenia legalnosci taryf 

sprowadza si? do analizy art. 20 ustawy o zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu 

sciekow i oceny tego, czy opracowane taryfy odpowiadaj^ okreslonym w nim wymaganiom. 

Jednym z nich jest wskazany w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy obowi^zek uwzgl?dnienia przy 

ustalaniu taryf kosztow zwi^zanych ze swiadczeniem uslug, poniesionych w poprzednim roku 

obrachunkowym. Jak okresla ustawa, weryfikacji podlegaj^ koszty, ktore przedsi?biorstwo 

wodno - kanalizacyjne ustala w oparciu o dokumentacj? ksi^gow^. Na gruncie analizowanego 

przepisu weryfikacja b?dzie wi?c oznaczala badanie przez organ wykonawczy gminy, tego 

czy przedstawione we wniosku taryfowym koszty zostaiy prawidlowo wyliczone. W zwi^zku 

z tym, jezeli w oparciu o dokumenty przedstawione przez przedsi?biorstwo wodno -

kanalizacyjne organ gminy powzi^l w^tpliwosci, co do celowosci poniesienia cz?sci kosztow 

rzutuj^cych na wysokosc oplat za scieki, moze on domagac si? od przedsi?biorstwa 

przedlozenia wyjasnieh, materialow zrodlowych w postaci ewidencji ksi?gowej. Tylko w ten 

sposob wojt ma realn^ mozliwosc wykonywac uprawnienie wynikaj^ce z powolanego 

przepisu. 

Maj^c na wzgl?dzie powyzsze, Wojt Gminy Zapolice pismem znak: OS.7021.2.6.2015 z dnia 

22 czerwca 2015 r. wezwal Mariana Janasa do dostarczenia potwierdzonych za zgodnosc 

z oryginalem dokumentow potwierdzajqcych ponoszenie przez przedsi?biorstwo w okresie 

od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wydatkow zwi^zanych z konserwacj^ i eksploatacj^ 

oczyszczalni sciekow i sieci kanalizacyjnej. 

Pismem z dnia 1 lipca 2015 r. Marian Janas zostal ponownie wezwany do poprawy 

zal^cznikow do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania sciekow oraz 

uszczegolowienia danych w przedstawionym wst?pnym kosztorysie materialowo -

wykonawczym. 

Powyzsze wezwania wynikaly z koniecznosci weryfikacji poniesionych i pianowanych 

wydatkow z uwagi na wnioskowanie podniesienia wielkosci oplaty za scieki w nowym roku 

taryfowym. Przedsi?biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w wyznaczonym terminie przedlozylo niekompletne dokumenty oraz krotkie wyjasnienie 
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dotycz^ce znacznego wzrostu kwoty przeznaczonej na materiaiy oraz usuwanie awarii, 

wykaszanie rowu. 

Po sprawdzeniu zlozonych dokumentow i zal^cznikow do wniosku o zatwierdzenie 

taryf dla zbiorowego odprowadzania sciekow, pomimo dwukrotnego wezwania Mariana 

Janasa do poprawienia nieprawidlowosci i uzupelnienia brakow, przedstawione zal^czniki 

nadal zawieraja bl?dy rachunkowe. Wartosci przedstawione w sprawozdaniu za okres 

01.05.2014 r. - 30.04.2015 r. nie 54 zgodne z wartosciami przedstawionymi w zal^cznikach, 

CO skutkuje niemozliwosci^ zweryfikowania poprawnosci wniosku. Ponadto brak jest 

dokumentow ksi?gowych w oparciu o ktore mozna byloby zweryfikowac wniosek o 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania sciekow. 

W zwi^zku z powyzszym przedstawione do zatwierdzenia taryfy nie zostaiy 

opracowane zgodnie z przepisami ustawy, co z kolei rodzi koniecznosc podj?cia przez rad? 

gminy uchwaly negatywnej. u 
P R Z E 

P/o/f ffawei Hryniuk 

D N I C Z A C Y 
^ M I N Y 

3 


