
Wrocław, 13 czerwca 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.113.2.2017.MC

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/152/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 maja 2017 r. 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków

U z a s a d n i e n i e

W  dniu 17 maja 2017 r. Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę Nr XXXII/152/17 w sprawie 
odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Przemków, zwana dalej „uchwałą” .

Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 24 maja 2017 r.

W toku postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały Organ Nadzoru stwierdził 
podjęcie uchwały z istotnym naruszeniem art. 24 ust. 5, w związku
z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r. poz. 328 ) i w związku z §7 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 ze zm.), polegającym na 
nieuzasadnionym stwierdzeniu, że przedmiotowe taryfy zostały sporządzone niezgodnie z przepisami.

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 
45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli 
zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami” .

W  uzasadnieniu do uchwały Rada Miejska w Przemkowie zakwestionowała przyjętą wartość 
niezbędnych przychodów na pokrycie kosztów materiałów ustaloną w taryfie. 
W  ocenie Rady, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o. 
w sposób nieprawidłowy obliczyło koszty materiałów. Rada wskazała, że „Koszty te zgodnie 
z §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, planuje się w wysokości maksymalnej wynikającej ze wskaźnika cen 
produkcji sprzedanej przemysłu, w wysokości powiększonej jedynie o 1,6%. W  Spółce koszty zużycia 
materiałów wzrosły o 65.194 zł. W  trakcie weryfikacji uzyskano informację, że wzrost kosztów o 64.000 zł 
wynika z planu remontów na 2017 rok. Spółka w roku 2017 planuje przeprowadzić następujące zadania lub 
dokonać zakupów: remont przyłączy, budynków i budowli, ujęć wody i hydroforni na kwotę 40.000 zł, 
zakup i wymiana pomp głębinowych -  Os. Szklarki Wysoka i Wilkocin na kwotę 15.000 zł. , wymiana 
zasuw
i hydrantów na na sieci wodociągowej na wartość 8.000 zł, remont ogrodzenia na ujęciu wody w Wilkocinie 
na wartość 15.000 zł, zakup wodomierzy na kwotę 50.000 zł. Zadania te będą realizowane przez 
pracowników PWiK w Przemkowie i przy wykorzystaniu materiałów zakupionych przez firmę. Koszty 
materiałów zaplanowano jednak nieprawidłowo, ponieważ Spółka zaplanowała wzrost kosztów materiałów 
o 87, 15%. Spółka przyjęła w tym względzie własny plan remontów, jednak jest to dokument nieuchwalany 
przez radę gminy, tylko przez właściciela i nie może stanowić podstawy do przekroczenia 1,6%. Innym 
słowy Spółka planując remonty powinna zaplanować zakup materiałów w wysokości normatywnej, a nie 
istnieją wyjątkowe okoliczności takie, jak np. rozpoczęcie nowego rodzaju działalności, albo rozpoczęcie 
działalności gospodarczej na obszarze innej gminy (..)”.
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Przeprowadzone postępowanie nadzorcze wykazało, że odmowa zatwierdzenia przez Radę Miejską 
w Przemkowie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonej 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o. była niezgodna z prawem.

Sposób sporządzania taryf regulują dwa akty normatywne: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

Uchwała o odmowie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie takiego stanowiska oraz precyzyjne 
wskazanie regulacji prawnych, których naruszenie w jego ocenie nastąpiło 
w trakcie sporządzania taryfy. Odmowa zatwierdzenia taryf w żadnym razie nie może stanowić działania 
uznaniowego rady gminy. Skoro ustawodawca określił jako przesłankę warunkującą podjęcie uchwały 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf ich sporządzenie niezgodnie z przepisami prawa, fakt ten wymaga 
udowodnienia przez organ stanowiący gminy i wsparcia stosowną analizą obowiązujących w danym 
zakresie przepisów.

Na konieczność szczegółowego uzasadnienia zarzutu niezgodności taryfy z przepisami prawa wskazał 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 czerwca 2009 r. (II SA/Wr 96/09) 
podkreślając, że w zakresie niezgodności taryf z przepisami prawa nie można się ograniczyć do 
zakwestionowania ich zgodności ze wskazanym przepisem prawa, lecz należy wyjaśnić, na czym 
niezgodność z tym przepisem polega i wykazać zasadność takiej oceny.

Postępowanie nadzorcze nie potwierdziło zawartych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały ustaleń 
niezgodności taryfy z przepisami wykonawczymi do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne 
przychody uwzględniając w szczególności:

1) koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na 
podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku 
obowiązywania taryfy;

2) zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;

3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa 
w art. 21 ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że przedsiębiorstwo, konstruując taryfę, zobowiązane było 
oprzeć się na kosztach poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, uwzględnić przewidywane, 
obiektywne zmiany tych kosztów w następnym roku, uwzględnić zmiany warunków ekonomicznych, 
wielkość usług i warunki ich świadczenia.

Na taki sposób ustalania kosztów wskazuje również §7 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie 
z którym „Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1-5, planuje się na podstawie:

1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, 
ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami
0 rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na 
poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy;

2) kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na 
podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
1 kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych ta ry f’.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Spółka, kalkulując koszty taryfowe, nie może 
abstrahować od przewidywanych zmian warunków prowadzenia działalności w roku obowiązywania 
taryf
i powinna w swej kalkulacji uwzględnić koszty determinowane takimi zmianami, zarówno jeżeli 
wpływa to na ich podwyższenie, jak i na obniżenie.
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W  ocenie Organu Nadzoru, plan remontów, który obejmuje zadania konieczne do zrealizowania 
w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków, jest planowaną zmianą warunków 
ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Pojęcie „warunki 
ekonomiczne” jest bowiem terminem pojemnym i mieszczą się w nim zarówno czynniki zewnętrzne - 
niezależne od przedsiębiorstwa, jak i czynniki wewnętrzne, których źródło leży wewnątrz działalności 
przedsiębiorstwa. Gdyby zresztą przyjąć założenie odmienne, że w pojęciu „warunki ekonomiczne” 
mieszczą się tylko czynniki zewnętrzne zależne od otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo, to 
w oparciu
0 przepis §7 ust. 1 rozporządzenia, przedsiębiorstwo nie mogło by w kosztach taryfowych uwzględnić 
kosztów niezbędnych remontów przeprowadzanych w roku taryfowym.

Z powyższym stanowiskiem Organu Nadzoru koresponduje pogląd wyrażony 
w literaturze. W  komentarzu do rozporządzenia (Henryk Palarz, Anna Rozwadowska Palarz -
Komentarz do rozporządzenia 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
1 zbiorowe odprowadzanie ścieków, Katowice 2009, s.40) przyjęto, że „Koszty planowane to koszty 
poniesione w poprzednim roku obrachunkowym z uwzględnieniem zmian tych kosztów w roku 
obowiązywania taryfy, wynikających ze zmiany warunków ekonomicznych, a więc zmian warunków 
zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Oparcie niezbędnych 
przychodów jedynie na kosztach poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym (kosztów 
historycznych) z pewnością byłoby nieracjonalne, dlatego poniesione koszty należy skorygować
0 koszty planowane. W  roku obowiązywania taryfy zazwyczaj istnieje konieczność pokrycie wielu 
kosztów, które nie występowały w poprzednim roku taryfowym”.

Z uwagi na powyższe nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Rady Miejskiej 
w Przemkowie, że koszty materiałów, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia planuje się
w wysokości maksymalnej wynikającej ze wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu,
w wysokości powiększonej jedynie o 1,6%. Twierdzenie te pomija zupełnie analizę przepisu §7 
ust. 1 rozporządzenia. Potwierdza to pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II Sa/Wr 592/13), że „W świetle 
przywołanych przepisów ma rację skarżący, podnosząc, że wzrost kosztów stanowiących podstawę do 
ustalania niezbędnych przychodów, na podstawie których ustala się taryfy, nie ogranicza się do 
wskaźników inflacyjnych, o których mowa w §8 rozporządzenia. Przedsiębiorstwo konstruując taryfę, 
jest bowiem zobowiązane nie tylko oprzeć się na historycznych kosztach poniesionych w poprzednim 
roku obrachunkowym, ale również uwzględnić przewidywane obiektywne zmiany tych kosztów 
w następnym roku, uwzględnić zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich 
świadczenia” .

Nietrafiony jest również zarzut Rady, że koszty materiałów stanowiące podstawę do przekroczenia 
wskaźnika 1,6% nie mogą wynikać z planu remontów Przedsiębiorstwa, ponieważ nie jest to dokument 
uchwalany przez radę gminy. Podkreślić należy, że z żadnego przepisu prawa nie wynika, że plan 
remontów przedsiębiorstwa jest dokumentem uchwalanym przez radę gminy i że plan taki nie może 
stanowić podstawy do uwzględniania wynikających z niego kosztów materiałów w kosztach 
taryfowych. Jedynym planem, który według ustawodawcy musi być zatwierdzany przez radę gminy jest 
wieloletni plan rozwoju
1 modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Z analizy art. 21 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że jest to plan 
o charakterze rozwojowo-inwestycyjnym i nie wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
mają obowiązek go opracowywać. W  myśl bowiem art. 21 ust. 7 ustawy obowiązek opracowania planu 
nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń 
wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Założenie więc, że w kosztach taryfowych mogą być 
uwzględniane tylko te koszty inwestycji, które wynikają z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych doprowadza do absurdalnego wniosku, że 
przedsiębiorstwa, które nie maja obowiązku takiego planu opracowywać, nie mogą w kosztach 
taryfowych uwzględniać kosztów przeprowadzanych
w roku taryfowym remontów istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. To że 
rozporządzenie pozwala na uwzględnianie w kosztach taryfowych kosztów inwestycji podejmowanych 
na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych nie oznacza w żadnej mierze, że w kosztach taryfowych nie można uwzględniać

Id: C51A639F-6A32-43B4-B80C-97538F016A68. Podpisany Strona 3



kosztów remontów przeprowadzanych na podstawie planów remontowych przyjmowanych przez same 
przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia 
jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zgodnie z art. 25 ust. 5b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, w razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały 
o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo- 
kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.
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