
UCHWAŁA NR XXIV/174/2017 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 4 grudnia 2017 r. 

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

odprowadzanie ścieków dla odbiorców z miejscowości Osiny i Wola Osińska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 328 

ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Odmawia się zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków dla miejscowości Osiny i Wola Osińska, określonych we wniosku 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. 

w Puławach na okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 z powodu sporządzenia ich 

niezgodnie z przepisami. 

§ 2. 

Szczegółowe uzasadnienie odmowy zatwierdzenia taryf stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



Uzasadnienie  

do uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXIV/174/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o 

w Puławach przedłożyło w dniu 20 października 2017r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

miejscowości Osiny i Wola Osińska na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 

W przedstawionych taryfach założono: 

1) wzrost ceny netto za 1 m
3
 dostarczonej wody o 12,53%  ze stawki 3,59 zł do stawki 

4,04 zł,  

2) wzrost ceny  netto za 1 m
3
 odprowadzonych ścieków o 33,57% ze stawki 11,50 zł do 

stawki 15,36 zł, przy uwzględnieniu dopłaty Gminy 3,00 zł (z dopłatą dostawca 

ścieków płaciłby 12,36 zł). 

Oprócz cen za 1 m
3 

dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zaplanowano opłaty 

abonamentowe. 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Wójt Gminy Żyrzyn 

dokonał weryfikacji kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. Rozmowy 

i korespondencja z członkami Zarządu i Główną Księgową Spółki nie doprowadziły do 

zmiany wniosku taryfowego. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego wniosku Wójt Gminy 

Żyrzyn stwierdza  naruszenie art. 20 ust. 4 ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków (Dz.U. z 2017 r.poz.1701)  poprzez: 

1.Nieprawidłowo określony wzrost kosztów energii elektrycznej na podstawie wykonania w 

roku obrachunkowym z uwzględnieniem 2,3% wzrostu.  W kalkulacji tej nie może być 
stosowany wzrost o wskaźnik inflacji, gdyż ceny energii są ogłaszane przez przedsiębiorstwa 

energetyczne, po uzyskaniu zgody URE, ceny nie podlegają wzrostowi inflacji, ceny energii 

są negocjowane z dostawcą energii lub zakup następuje w drodze zamówienia publicznego, 

2.Przyjęcie w pozostałych elementach kosztów wskaźnika na podstawie okresu 

obrachunkowego z uwzględnieniem 2,3% wzrostu. W pozycji tej są także uwzględnione 

koszty wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstwa.  

Według informacji z dnia 23.11.2017r. ,,wynagrodzenie w taryfie wyliczono w oparciu okres 

obrachunkowy i wskaźnik 2,3%. Średnie płaca w przedsiębiorstwie bez Zarządu, nagród 

jubileuszowych i odpraw emerytalnych za 10 miesięcy 2017r. wynosi 4.589,15 zł.” i jest 

wyższe od prognozowanego w kraju w 2017r. (4 263,00 zł).  

W kalkulacji nie wykazano żadnego dokumentu układu zbiorowego, który nakazywałby 

właścicielowi przedsiębiorstwa gwarantować wzrost wynagrodzeń w każdym roku 

o wskaźnik inflacji. 



Należy dodać, że Zarząd Spółki nie przewiduje wzrostu taryf w Aglomeracji Puławy dla 

mieszkańców gmin Miasto Puławy i Końskowoli w zakresie taryfy za odbiór ścieków. Gmina 

Żyrzyn w celu zapewnienia dostępności usług jako jedyna w aglomeracji stosuje dopłatę dla 

przedsiębiorstwa w kwocie 3 zł do 1 m
3
 ścieków. Spółka w sprawozdaniu finansowym za 

2016r. wykazała zysk brutto w kwocie 341.289,75 zł. i podnoszenie taryf tylko dla 

mieszkańców Osin i Woli Osińskiej jest nieuzasadnione. 

3.Zarząd Spółki do dnia 4.12.2017 r. nie rozliczył ostatecznie wspólnego projektu 

realizowanego na podstawie porozumienia inwestycyjnego zawartego w dniu 29 lutego 2012 

roku. We wniosku taryfowym taryfę za ścieki obciąża kwota odsetek od pożyczki zaciągniętej 

przez Spółkę na uzupełnienie wkładu własnego w imieniu Gminy Żyrzyn, przyjęty wskaźnik 

6,9146% jest zawyżony w stosunku do wielkości wytworzonego majątku na terenie Gminy 

Żyrzyn w ramach Projektu dofinansowanego  z Funduszu Spójności. 

4.We wniosku taryfowym Spółka zakłada odbiór w 2018 roku 22.962 m
3
 ścieków   

z miejscowości Osiny i Wola Osińska. Natomiast odpowiadając w piśmie znak 

GK/3955/2017 w sprawie wyliczenia kosztów przesyłu ścieków z Woli Osińskiej i Osin do 

oczyszczalni i ich oczyszczenie w oczyszczalni operuje wielkością Qż = 34.257 m
3
.  

 

Rada Gminy Żyrzyn powinna podjąć kroki zmierzające przede wszystkim do ochrony 

interesów odbiorców w związku z nierównością podmiotów na rynku monopolistycznym, 

który dotyczy dostawy wody i odbioru ścieków. 

W związku z istotnymi omówionymi uwagami celowe jest podjęcie uchwały o odmowie 

zatwierdzenia taryf. 


