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WZÓR UChWAłY O ODMOWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE  
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE śCIEKÓW

WZORY

UChWAłA NR ..............................................
RADY GMINY ...............................................
z dnia ............................................................

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

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy ................. uchwala 
co następuje: 

§. 1

1. Odmawia się zatwierdzenia taryf określonych przez .......................... dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
z wodociągu gminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Odmawia się zatwierdzenia taryf określonych przez .......................... za ścieki wprowadzane do zbiorowych 
urządzeń kanalizacyjnych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

§. 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ............................................................................................ 

§. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy ...........................................................

PRZEPISY USTAWOWE:

Zgodnie z art. 24 ustawy taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf 
zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz 
aktualny plan. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie 
z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Stosownie do treści art. 
24 ust. 5 ustawy rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia 
wniosku albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Należy 
podkreślić, że w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami winna zostać podjęta uchwała w przedmiocie 
odmowy ich zatwierdzenia, jednakże okoliczności mogące być podstawą odmowy zatwierdzenia muszą 
zostać przez radę gminy jednoznacznie stwierdzone i w sposób jednoznaczny wykazane w uzasadnieniu 
uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf (patrz aktualności str. 5).


