
ł .. UCHWALA NR XlII/83/2011 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia l grudnia 20 II r. 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 i 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 późno zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Odmawia się zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
2012 r. na terenie miasta Maków Mazowiecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
iejSkiej 

~t • 

mgr inż. demar Zabielski 
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I... Uzasadnienie l 
Procedowanie w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków I 
- zwanych dalej Taryfami - reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę " 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późno zm.) - zwana dalej Ustawą. 
Zgodnie zjej przepisami Taryfy opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na okres 12 miesięcy 
oraz przedkłada je wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) na 70 dni przed planowanym dniem wejścia Taryf 
w życie. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza 
szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan (w myśl art. 21 Ustawy przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych; plan ten po sprawdzeniu przez wójta podlega zatwierdzeniu przez radę gminy). 
Następnie wójt na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy, sprawdza czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie I 
z przepisami oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia (chodzi o koszty zdefiniowane wart. 
20 ust. l pkt. 1) Ustawy tzn. "koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku 
obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem zmian tych kosztów w roku 
obowiązywania taryfY"). Po dokonaniu przytoczonych wcześniej czynności rada gminy na zasadzie art. 24. ust. 
5 Ustawy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu Taryf w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, względnie o odmowie zatwierdzenia Taryf w przypadku gdy 
zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. W Makowie Mazowieckim zbiorowym zaopatrywaniem w wodę 
oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0. 

(spółka ze 100% udziałem Miasta Maków Mazowiecki). MPUK Sp. z 0.0. w dniu 21 października 2011 r. złożyło 
do Burmistrza Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od l stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wniosek zawiera proponowane taryfY 
(ceny i opłaty) oraz uzasadnienie co jest zgodne z § 19 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 127, poz. 886)
rozporządzenie wydane w oparciu o delegację ustawową na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 Ustawy. Nadto do 
wniosku dołączono ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz tabele zawierające: 

- porównanie cen i stawek opłat taryfY obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej 
taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, 

- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej Itaryfy dotyczącej odprowadzania ścieków, 

- ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, I
- alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych łtaryf, 

l- współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf, 

- kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej, 

- zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz I 
cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych, 

- skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

co odpowiada formalnym wymogom stawianym przez § 19 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, o którym wyżej 
mowa. Jednakże do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych co jest sprzeczne z § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego. 
Nadto przedłożony przez MPUK Sp. z 0.0. w dniu 21 października br. wniosek zawiera taryfY, w których brak 
jest stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez 
odbiorcę usług (co jest sprzeczne z § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określenia taryf ........). Oprócz tego taryfY zawierają (zarówno za wodę jak i ścieki) pozycję pn. 
"stawka opłaty za utrzymanie urządzeń w gotowości"l"stawka za gotowość". Propozycje te sprzeczne są z § 
5 cytowanego już rozporządzenia z tego względu, że paragraf ten stanowi zamknięty katalog pozycji, które 
powinny zawierać taryfy w zależności od ich rodzaju i struktury, a są to: 

l) cena za m sześcienny dostarczanej wody, 

Id: UFNRB-VWGNW-ZGHZN-QVBZI-PBNMU. Podpisany Strona 2 



• I 
f.,. 2) stawka opłaty abonamentowej (woda), i 

3) cena za m sześcienny odprowadzanych ścieków, 

4) cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (dotyczy wód opadowych 
i roztopowych odprowadzanych kanalizacją deszczową), I 

5) opłata abonamentowa (ścieki), 

6) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych, 

7) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Zatem, w świetle powyższych faktów, wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z 0.0. 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 
01.01.2012r.-31.12.2012r., przedłożony Burmistrzowi Miasta w dniu 21 października 2011 r. nie w pełni 
spełnia formalne wymogi. Z tych względów, na obecnym etapie brak jest podstaw do podjęcia przez Radę 
Miejską w Makowie Mazowieckim uchwały o zatwierdzeniu taryf na 2012 r. Dlatego też podjęcie uchwały 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
jest w pełni uzasadnione. 
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