UCHWAŁA NR XLVI/243/09
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 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 późn. zm.),
Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:
§1
1. Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kowary przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o. o. w Bukowcu na okres od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r., stanowiących załącznik nr 1 do
uchwały, z powodu ich niezgodności z przepisami.
2. Szczegółowe uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tadeusz Cwynar
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kowarach

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/243/09
z dnia 4 listopada 2009 r.

1. Zaopatrzenie w wodę.

Symbol taryfowej

Zakres świadczonych usług

Cena zł/m³

grupy odbiorców

netto

z VAT

5,84

6,25

usług
I

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie,
dostarczanie): budynków, odbiorców w budynkach,
pozaprzemysłowych odbiorców usług, dla celów
spożycia i socjalno-bytowych, Gminy dla realizacji
jej zadań własnych określonych w art. 22 ustawy.

2. Odprowadzanie ścieków.

Symbol

Zakres świadczonych usług

Cena zł/m³

taryfowej grupy

netto

z VAT

16,05

17,17

odbiorców usług
I

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie,
odprowadzanie):

z

budynków

mieszkalnych

i

socjalno-bytowych, od odbiorców w budynkach
mieszkalnych i socjalno-bytowych, od gospodarstw
wyposażonych w wodomierz dodatkowy.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/243/09
z dnia 4 listopada 2009 r.

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków z dnia 21 września 2009 r. złożony przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, w ocenie organu jest niezgodny z obowiązującymi
przepisami 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 późn. zm.) z następujących względów.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne dołącza się szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Do wniosku
złożonego przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Bukowiec ul. Robotnicza 6,
58-533 Mysłakowice o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków nie załączono wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który spełniałby wymagania określone przez
ustawodawcę w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy.
2. Załączony – zaktualizowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych 2006 – 2010 Gminy Kowary prezentuje dane wyłącznie z lat 2007 -2009.
3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2006 –
2010 nie został nigdy przedłożony przez Przedsiębiorstwo Burmistrzowi, czym naruszono art. 21 ust.
4 ustawy.

4. Wobec braku przedłożenia Burmistrzowi wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2006 – 2010, jak również jego tzw. zaktualizowanej
wersji nie można było wykonać dyspozycji przepisu art. 21 ust. 4 ustawy i zweryfikować plan pod
względem jego zgodności z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy,

z

ustaleniami

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
5.

Powyższe skutkowało tym, iż brak przedłożenia Burmistrzowi wieloletniego

planu

rozwoju i

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 2006 – 2010, uniemożliwił nie
tylko jego weryfikację zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy, lecz również poddanie go ocenie Rady Miejskiej
w Kowarach, czym naruszono przepis art. 21 ust. 5 ustawy.

6. Taryfa została opracowana niezgodnie z zasadami i podstawowymi założeniami oraz celami 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 późn. zm.) określonymi w przepisie art. 1 ustawy, zgodnie z którym
taryfa nie może naruszać zasady „ochrony interesów odbiorców usług” i „optymalizacji kosztów”.
Powyższe powoduje, iż taryfa narusza regulacje art. 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 m.in. przedstawione dane o oszczędności w wyniku zakończenia
inwestycji Kontraktu Nr VI o ok. 800 000,00 euro, które podważają rzetelność sporządzonych
planów, jak i kalkulacji kosztów do nowej taryfy za wodę i ścieki.

