
UCHWAŁA NR XVIII/106/15

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1515) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015 r. , poz. 
139) , po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę               
i zbiorowego odprowadzania ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu 
Sp. z o.o.  z dnia 22.10.2015 r. 
 

Rada Miejska w Koniecpolu

uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol , na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. , 
objętych wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o. z powodu 
ich niezgodności z przepisami .
2. Szczegółowe uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Koniecpolu

Marek Ćwiek



                                                                                          Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XVIII/106/15

                                                                                                    Rady Miejskiej w Koniecpolu
                                                                                                         z dnia 26 listopada 2015 r.

 Uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. objętych wnioskiem

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. złożyła w dniu 22.10.2015 r.
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Koniecpol na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015 r. , poz. 139 ) Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol  dokonał  sprawdzenia  ,  czy taryfy  zostały  opracowane  zgodnie  z  przepisami  ustawy
i  zweryfikował  koszty,  o  których  mowa  w  art.  20  ust.  4  pkt  1,  pod  względem  celowości
ich ponoszenia .  
Taryfy zostały opracowane niezgodnie z zasadami i podstawowymi założeniami oraz celami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(j.t. Dz.U. z 2015 r. ,  poz. 139 ), zgodnie z którymi taryfa nie może naruszać zasady „ochrony
interesów odbiorców usług” i „optymalizacji kosztów”. Powyższe powoduje , że taryfy naruszają
regulacje  art.  20  i  24  ustawy  mające  chronić  interesy  odbiorców  usług  świadczonych
przez przedsiębiorstwo . Ochrona taka ma zapobiegać nadmiernemu i nieuzasadnionemu wzrostowi
cen  za  usługi  świadczone  przez  to  przedsiębiorstwo.  Naruszenie  wskazanych  zasad  nastąpiło
poprzez nieprawidłowe ustalenie kalkulacji kosztów do nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
Mając  na  względzie  powyższe  Burmistrz  Miasta  i  gminy Koniecpol  zweryfikował  negatywnie
przedłożone taryfy.
Konsekwencją  negatywnej  weryfikacji  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Koniecpol  jest  przedłożenie
projektu uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf  dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koniecpol. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(j.t. Dz.U. z 2015 r. , poz. 139 ) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy podjęcie uchwały
o zatwierdzeniu bądź o odmowie zatwierdzenia taryfy , jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie
z przepisami.
W wyniku sprawdzenia i  weryfikacji  taryf  przez Burmistrza Miasta i  Gminy Koniecpol zostało



stwierdzone , że zawarte we wniosku taryfy opracowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami .
Rada  Miejska  w  Koniecpolu  powinna  zatem  podjąć  uchwałę  o  odmowie  zatwierdzenia  taryf
objętych wnioskiem.      


