
UCHWAŁA NR XXXVIII/ 193 /10 
RADY GMINY CEGŁÓW  

z dnia 1 lipca 2010r 
 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów 

. 
Na podstawie art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 123, poz. 858) oraz art.18 ust.2 pkt.15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz., 1591 z 
póź. zm) Rada Gminy Cegłów 
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Odmawia się zatwierdzenia taryf określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Cegłowie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 
2. Odmawia się zatwierdzenia taryf określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Cegłowie za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1do uchwały 
Rady Gminy Cegłów Nr XXXVIII/ 193 /10 

z dnia 1 lipca 2010r 
 

TARYFY 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustala się dwie grupy taryfowe odbiorców usług: 
 

Grupa Odbiorcy wody Taryfa 
I Gospodarstwa domowe indywidualne 1,72 zł/m3 
II Podmioty gospodarcze 2,12 zł/m3 
Do cen taryf naleŜy doliczyć obowiązujący podatek VAT 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2do uchwały 
Rady Gminy Cegłów Nr XXXVIII/ 193 /10 

z dnia 1 lipca 2010r 
 

TARYFY 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

 
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków ustala się trzy grupy taryfowe odbiorców usług: 
 

Grupa Rodzaj ścieków Taryfa 
I Bytowe mieszkańców odprowadzane do kanalizacji 

sanitarnej 4,65 zł/m3 

II Komunalne zakładów pracy odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej, spełniające kryteria przyjęcia 6,05 zł/m3 

Do cen taryf naleŜy doliczyć obowiązujący podatek VAT 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
Uzasadnienie: 
W dniu 19 maja 2010r Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie (ZGK), stanowiący w 
rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dla 
Gminy Cegłów, przedłoŜył Wójtowi Gminy Cegłów wniosek o zatwierdzenie taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cegłów i za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie miejscowości Cegłów. 
Po analizie załączonych do wniosku dokumentów Wójt Gminy Cegłów przedłoŜył Radzie 
Gminy Cegłów, projekt uchwały ws zatwierdzenia taryf w wysokości wnioskowanej przez 
ZGK. 



Do projektu uchwały Radni otrzymali kopie wniosku ZGK wraz z obliczeniami 
uzasadniającymi wnioskowane taryfy. 
Rada Gminy zajęła się projektem na sesji Rady Gminy w dniu 1 lipca 2010r. Termin 
ustawowy 45 dni został dotrzymany. Rada Gminy Cegłów odrzuciła wniosek ZGK 2 głosami 
za, 2 glosami przeciw przy 4 głosach wstrzymujących się. 
Radni zapoznali się z wnioskiem Komisji Finansów i Funduszy Unijnych Rady Gminy, która 
to Komisja zapoznała się z projektem uchwały na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010r. 
Komisja uwaŜała Ŝe analiza Wójta nie została dokonana szczegółowo i zwróciła się z 
wnioskiem o przedstawienie opinii Wójta do projektu przedmiotowej uchwały. 
Radni otrzymali wnioskowaną opinię w formie uzasadnienia do uchwały. 
 
Rada Gminy uwaŜa, Ŝe taryfy wnioskowane przez ZGK zostały sporządzone niezgodnie z 
przepisami. 
Przedstawione koszty eksploatacji i utrzymania odprowadzania ścieków (tabela 3) zawierają 
m.in. pozycję usługi obce w wysokości 37 000,- zł. W uzasadnieniu do uchwały usługi obce 
zostały wykazane na kwotę 26 978,- zł co stanowi róŜnicę ponad 10 000, zł. 
 
Większość gminy nie jest skanalizowana i ścieki są dowoŜone od 2/3 mieszkańców wsi. W 
ustaleniu niezbędnych kosztów (tabela 2) nie wskazano jaką część niezbędnych kosztów będą 
pokrywały usługi z dowozu ścieków; w tabeli 6 wskazano 49 137 m3 ścieków jako 
planowanych w roku obowiązywania nowych taryf. Wg informacji ustanej ok. 19% tych 
ścieków stanowią ścieki dowoŜone, które nie są objęte taryfą a opłatą za usługę odbioru 
nieczystości płynnych, której koszt jest ustalony ryczałtowo na 64,- zł „za beczkę”„ Ścieki te 
jednak są oczyszczane na oczyszczalni gminnej i ze względu na większe stęŜenie są droŜsze o 
oczyszczeniu od ścieków dopływających.  
Nie wiadomo czy w wykazanych kosztach eksploatacji i utrzymania oczyszczania ścieków 
pozycja „wynagrodzenie z narzutami” w wys. 44 800,- zł obejmuje tylko pracowników 
oczyszczalni ścieków czy takŜe operatora wozu asenizacyjnego? 
Zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2006r Nr 127, poz. 886) 
taryfy określają taryfowe grupy odbiorców. ZGK we wniosku wskazał tylko dwie grupy 
odbiorców : 
Grupa 1- ścieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, 
Grupa 2 – ścieki komunalne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, spełniające kryteria 
przyjęcia. 
Nie ma we wniosku grupy ścieków bytowych dowoŜonych.  
W § 3 pkt.2 rozporządzenia jest zapis: 

„Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: 
  określa taryfę odpowiednią do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w 

dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.” 
 
Prowadzona przez ZGK działalność na pewno obejmuje przyjmowanie ścieków dowoŜonych, 
co generuje odrębne koszty oczyszczania a więc taka grupa taryfowa we wniosku powinna się 
znaleźć. 
Tym samym zdaniem Rady Gminy taryfy zostały sporządzone niezgodnie z przepisami co 
skutkowało odmową zatwierdzenia taryf. 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 


