
UCHWAŁA NR XVIII/463/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 
 
w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Odmawia się uchylenia Uchwały Nr XV/412/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 
19 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 W dniu 22 listopada 2007 r. Pan Andrzej Malinowski zam. Szczecin ul. Samosierry 44b złoŜył 
do Rady Miasta Szczecin wniosek o uchylenie Uchwały Nr XV/412/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 
19 listopada 2007 r. Wniosek ten nie znajduje uzasadnienia, gdyŜ nie ma ku niemu podstaw 
formalnych jak i merytorycznych. 

Rada Miasta Szczecin odmawia uchylenia przedmiotowej Uchwały.  
Zgodnie z orzecznictwem sądowym taryfa cen i opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
nie jest aktem organu gminy i dlatego nie moŜe być zaskarŜona do sądu na podstawie art. 101 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
Ustosunkowując się zaś do uwag wnioskującego naleŜy stwierdzić, Ŝe: 

1. W uchwale zatwierdzającej taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków nie wprowadzono zróŜnicowania dla poszczególnych grup odbiorców chociaŜ 
pozwala na to art. 20 ust. 3 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), gdyŜ w 
uzasadnieniu „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 rok” Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Szczecinie udokumentował, iŜ w Szczecinie istnieją jednakowe warunki świadczenia 
usług dla wszystkich grup odbiorców i stosowane są te same technologie uzdatniania wody. 
Ok. 85% ogólnego zapotrzebowania na wodę zaspakaja największe ujęcie wody „Miedwie”, 
która ulega w sieci wymieszaniu z wodą z pozostałych ujęć. W związku z powyŜszym nie jest 
moŜliwe ustalenie, w jakim procencie grupy odbiorców w róŜnych częściach miasta 
korzystają z wody dostarczanej przez poszczególne ujęcia. Koszt zestrefowania sieci 
wodociągowej odpowiednio do kaŜdego ujęcia byłby niewspółmiernie wysoki do uzyskanych 
efektów. Powstałyby znaczne róŜnice cen za dostarczanie m³ wody, poniewaŜ ujęcia 
produkujące mniejsze ilości wody, ze względu na ponoszone koszty stałe, z reguły mają 
wyŜszy koszt jednostkowy niŜ ujęcia uzdatniające większe ilości. 
Podobnie nie moŜna inaczej niŜ proporcjonalnie przyporządkować do poszczególnych grup 
odbiorców kosztów oczyszczania ścieków. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
odprowadzanych przez odbiorców przemysłowych, ze względu na posiadanie przez nich 
urządzeń podczyszczających, nie odbiegają poziomem od ładunków w ściekach 
odprowadzanych przez pozostałych odbiorców. 



Koszty odczytu wodomierzy i rozliczenia kontrahenta są zbliŜone w poszczególnych grupach 
odbiorców, stąd zastosowano jednakową dla wszystkich grup opłatę abonamentową 
obejmującą odczyt wodomierza i rozliczenie kontrahenta.Przyjęto więc, Ŝe jedynym 
współczynnikiem alokacji kosztów na poszczególne taryfowe grupy odbiorców jest ilość 
dostarczonej wody oraz ilości odprowadzanych ścieków podział kosztów powoduje, Ŝe ceny 
za 1 m³  świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców są takie same.  
Reasumując podobne jednolite stawki przyjmowano w latach poprzednich i nie było to 
kwestionowane przez Wojewodę w ramach nadzoru. 

2. Do wniosku taryfowego na rok 2008 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 
dołączył zatwierdzony przez Radę Miasta uchwałą nr I/W/10/02 z 6.12.2002 r. „Wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2010” 
obejmujący realizowany program „Poprawa jakości wody w Szczecinie” współfinansowany przez 
Unię Europejską z Funduszu Spójności. 

3. Zgodnie z delegacją art. 24 ust.4 wyŜej cytowanej ustawy Prezydent dokonał sprawdzenia i 
weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust.4 pkt 1 pod względem celowości ich 
ponoszenia oraz zlecił wykonanie raportu w przedmiotowej sprawie kancelarii biegłych 
rewidentów. 

Reasumując Uchwała Nr XV/412/07 Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest zgodna z prawem i nie 
wymaga uchylenia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


