
Warszawa,

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Warszawie

WA.RZT.070.1.323A.9.2019

Działając na podstawie art. 24 c ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2030 r., poz. 2028) oraz art. 240 ust. 3 pkt 27 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) w związku z art. 104 i art. 107 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

wniosku z dnia 31 sierpnia 2020 roku (data wpływu: 02 września 2020 roku), złożonego przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, w przedmiocie wydania 
decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Dąbrówka na okres 3 lat,

o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Dąbrówka na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. 
T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, z dnia 31 sierpnia 2020 roku (data wpływu: 02 września 2020 roku),

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dąbrówce 
ul. T. Kościuszki 14 
05-252 Dąbrówka

DECYZJA

po rozpatrzeniu

orzekam

jak podano poniżej:
Zakład Gospodarki KoKomunalnej



I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 
(przedstawione ceny są cenami netto)taryfowa

grupa
odbiorców
usług

rodzaj cen i stawek opłat
w okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy

Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 2,25 2,22 2,19
- stawka opłaty abonamentowej: 
zł/odb./l m-c

5,92 6,05 6,19

Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 2,30 2,27 2,24
- stawka opłaty abonamentowej: 
zł/odb./l m-c

5,92 6,05 6,19

Grupa 3 - cena wody (zł/m3) 2,30 2,27 2,24
- stawka opłaty abonamentowej: 

zł/odb./l kwartał
2,48 2,53 2,59

II. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 
(przedstawione ceny są cenami netto)taryfowa

grupa
odbiorców
usług

rodzaj cen i stawek opłat
w okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy

w okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy

Grupa 1 - cena ścieków (zł/m3) 9,39 9,41 9,45
- stawka opłaty abonamentowej: 

zł/odb./l m-c
2,48 2,53 2,59

Grupa IR - cena ścieków (zł/m3) 9,39 9,41 9,45

- stawka opłaty abonamentowej: 
zł/odb./l m-c

2,48 2,53 2,59

Grupa 2 - cena ścieków (zł/m3) 9,77 9,80 9,85

- stawka opłaty abonamentowej: 
zł/odb./l m-c

2,48 2,53 2,59

Grupa 3 - cena ścieków (zł/m3) 9,39 9,41 9,45
- stawka opłaty abonamentowej: 
zł/odb./l m-c

2,48 2,53 2,59

Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych przedsiębiorstwa
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Wśród odbiorców usług polegających na zbiorowym odprowadzaniu ścieków znajdują się także tacy, 
którzy wprowadzają ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o stopniu 
zanieczyszczeń przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń (grupa 2). Mając na 
względzie zapewnienie niezawodności i ciągłości zbiorowego odprowadzania ścieków przy zachowaniu 
odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz konieczność motywowania odbiorców usług do 
ograniczania zanieczyszczania ścieków, przedsiębiorstwo wprowadza opłaty za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Limity ładunków zanieczyszczeń zostały określone biorąc pod uwagę możliwości technologiczne 
oczyszczalni w zakresie redukcji zanieczyszczeń, tak by możliwe było utrzymanie parametrów ścieków 
oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie opłaty za przekroczenie warunków ustala się następujące 
dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, które mogą być przyjęte do urządzeń 
kanalizacyjnych gminy Dąbrówka.

Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń/ rodzaj substancji Jednostka stężenia Dopuszczalna wartość

1 . Pięciodobowe biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg/02/l 700

2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg/02/l 1500

3. Zawiesina ogólna mg/l 1000

W przypadku przekroczenia przez dostawcę ścieków przemysłowych wskaźnika zanieczyszczeń ponad 
jego dopuszczalną wartość w ściekach dostarczonych do gminnej sieci kanalizacyjnej ustala się opłatę 
dodatkową naliczaną wg wskaźnika o największym przekroczeniu.

Opłatę dodatkową za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń, ustala się jako równą iloczynowi ceny 
taryfowej za wykonanie usługi (zł/m3) i procentu przekroczenia wielkości dopuszczalnej wskaźnika.

Znaczy to, że jeżeli przekroczenie ładunku zanieczyszczeń wynosi p%, a cena taryfowa usługi cwsk to opłata 
dodatkowa -  zastępująca cenę taryfowa równa jest:

1. Opłata dodatkowa = Q*(l+ p%)* Cwsk 
gdzie:
Q- ilość ścieków [m3] w okresie, którego dotyczy przekroczenie ładunku zanieczyszczeń, 
p%- procent przekroczenia ładunku dopuszczalnego liczony jako iloraz różnicy wartości 
pomierzonej wskaźnika BZT5, ChZTCr lub zawiesiny ogólnej i wartości dopuszczalnej tego 
wskaźnika do wartości dopuszczalnej tego wskaźnika;
Cwsk-obowiązująca cena taryfowa za wykonanie usługi [zł/m3]

Dopuszczalna wartość odnosi się do próbki średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu. 
W przypadku gdy Odbiorca Usług nie zapewnia możliwości pobrania próbki średniodobowej, 
proporcjonalnej do przepływu, Zakład dokonuje pobrania trzech próbek ścieków przemysłowych
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w odstępach, co najwyżej 2 godzinnych i przeprowadza analizę laboratoryjną próbki powstałej z ich 
zmieszania.

Okres przekroczenia należy rozumieć jako okres naliczenia opłaty z tytułu przekroczenia warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych począwszy od dnia stwierdzenia 
przekroczenia, do dnia pierwszego badania jakości ścieków, w którym wyniki nie wykażą przekroczenia 
dopuszczalnych wartości.

Podstawą prawną prowadzenia kontroli jakości ścieków i naliczania opłat za ewentualne przekroczenia 
ich parametrów jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
która nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzonych 
ścieków bytowych i przemysłowych a także;

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz. U. 2018 poz. 472).

2. Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 t.j.).

Zasady naliczania opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz 
fizyko-chemicznych ścieków, przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium działającym na 
zlecenie przedsiębiorstwa, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie 
o odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych.

Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, począwszy od dnia stwierdzenia przekroczenia 
powiększone o należny podatek VAT.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się dzień ponownej kontroli, dokonanej przez 
przedsiębiorstwo, stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych lub dzień wpływu do siedziby przedsiębiorcy pisemnego wniosku Odbiorcy 
usług (Dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem 
przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona na 
wniosek Odbiorcy usług potwierdzi brak przekroczeń.

W przypadku, gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy 
ścieków) przeprowadzona przez Zakład, nie potwierdzi braku przekroczeń, przedsiębiorstwo naliczać 
będzie opłatę od przekroczeń, które wykazała ostatnia kontrola.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, 
pkt.l) rozporządzenia w sprawie określenia taryf.
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TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa 1 -  gospodarstwa domowe, pobierające wodę na cele socjalno-bytowe rozliczane na 
podstawie wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy -1 miesiąc.

Grupa 2 -  podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne gminy, podmioty użyteczności 
publicznej wykorzystujące wodę do celów prowadzonej działalności oraz gmina pobierająca 
wodę na cele z art.22 ustawy z publicznych studni i zdrojów ulicznych, rozliczani na 
podstawie wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy - 1 miesiąc.

Grupa 3 -  woda dostarczana na cele przeciwpożarowe wynikające z art. 22 ustawy.
Odbiorca gmina, rozliczana na podstawie informacji od jednostek straży pożarnej. Okres 
rozliczeniowy - 3 miesiące.

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa 1 -  gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie 
wskazań wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy -1  miesiąc.

Grupa IR  -  gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, nie posiadające 
wodomierzy do odczytu pobieranej wody i rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia 
wody. Okres rozliczeniowy - 1 miesiąc.

Grupa 2 -  podmioty gospodarcze, dostawcy ścieków przemysłowych, rozliczani za ilość 
odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego. Okres 
rozliczeniowy -1 miesiąc.

Grupa 3 -  pozostali odbiorcy nie wymienieni w Grupie 1 i 2, w tym jednostki 
organizacyjne gminy, podmioty użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze 
odprowadzające ścieki komunalne, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie 
wskazań wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy -1 miesiąc.

IV. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

W ramach wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje 
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się przez sieć 
wodociągową o długości 104 km.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest przez Zakład dla wszystkich odbiorców usług w oparciu 
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo- 
handlowe i innych odbiorców. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla 
wszystkich odbiorców usług.

Różnice występują w kosztach opłat za usługi wodne ze względu na cele poboru wody. Zakład jest 
obowiązany ponosić opłatę zmienną za pobór wód zróżnicowaną w poszczególnych taryfowych grupach 
odbiorców usług:
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Dla grupy 1 i IR  -  gospodarstw domowych, pobór wód następuje na cele wynikające z art. 274 pkt. 4 
ustawy Prawo wodne -  realizacja zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi (preferencyjna stawka opłaty); dla pozostałych odbiorców na cele 
poboru, uzdatniania i dostarczania wody (art.274 pkt.2 lit za ustawy Prawo wodne).

System zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług obejmuje 
odbiór i oczyszczanie ścieków. Odbiór ścieków odbywa się przez sieć kanalizacyjną o długości 24,2 km.

Wśród odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków występują dostawcy ścieków 
przemysłowych odprowadzający ścieki z wyższymi stężeniami zanieczyszczeń niż pozostali odbiorcy, 
a Zakład ponosi z tego tytułu wyższą opłatę zmienną za usługi wodne za odprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi (zależną od jakości ścieków).

W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków Zakład ponosi koszty stałe obsługi swoich odbiorców (koszty 
utrzymania w gotowości urządzeń do świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych, koszty 
odczytów wodomierzy i rozliczenia należności za wodę i/lub ścieki) co uzasadnia stawkę opłaty 
abonamentowej. Koszty te Przedsiębiorstwo ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca 
w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę i/lub odprowadzał ścieki czy też nie. W odniesieniu do 
opłaty abonamentowej występują różnice w zakresie świadczenia usług, tzn. brak usługi odczytu 
wodomierzy dla:

• wszystkich grup odbiorców z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
• dla odbiorcy Grupy 3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę (odbiorca nieopomiarowany).
• dla pozostałych odbiorców jednostkowy koszt odczytu jest taki sam. Stanowi on iloraz kosztu 

odczytu oraz ilości odczytów.

Wszyscy odbiorcy zostali również obciążeni jednakowym jednostkowym kosztem rozliczenia należności 
za usługi - analogicznie ustalonym jako iloraz kosztów rozliczenia ogółem do ilości realizowanych usług.

Okres rozliczeniowy dla wszystkich odbiorców (poza Grupą 3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę) 
jest taki sam i wynosi 1 miesiąc. Grupa 3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczna jest 
w okresach kwartalnych.

Przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Wśród odbiorców usług polegających na zbiorowym odprowadzaniu ścieków znajdują się także tacy, 
którzy wprowadzają ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o stopniu 
zanieczyszczeń przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń (grupa 2).

Mając na względzie zapewnienie niezawodności i ciągłości zbiorowego odprowadzania ścieków przy 
zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz konieczność motywowania odbiorców do 
usług do ograniczania zanieczyszczania ścieków przedsiębiorstwo wprowadziło stawki opłat za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Zakład kontroluje jakość odprowadzanych ścieków przez Odbiorców przemysłowych, poprzez okresowe 
kontrole jakości ścieków. O wynikach kontroli Zakład informuje Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) 
w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

• dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Zakład stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków
______ wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa lub:______
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• dzień wpływu do siedziby Zakładu pisemnego wniosku Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) 
o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków 
dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym 
potwierdzi ustanie przekroczeń.

W przypadku, gdy ponowna kontrola lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy 
ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie opłatę od przekroczeń, 
jakie wykazała ostatnia kontrola.

W przypadku, gdy Odbiorca usług (Dostawca ścieków) podjął działania na rzecz poprawy jakości ścieków, 
przysługuje prawo do ponownej kontroli ich jakości (rekontroli) w terminie wcześniejszym niż 
zaplanowany przez Zakład. O fakcie podjęcia tych działań i ustaniu przekroczeń Odbiorca usług 
(Dostawca ścieków) winien powiadomić Zakład w formie pisemnej wraz z dołączonymi wynikami badań 
wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

Ponowna kontrola (rekontrola) przebiega według schematu obowiązującego podczas kontroli jakości 
ścieków.

Przeprowadzone z inicjatywy Zakładu kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków 
przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt 
Przedsiębiorstwa.

Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) wykonywane są na 
koszt Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków).

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Jakość wody produkowanej przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi, określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody wykonywane okresowo przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną.

0 planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Zakład informuje odbiorców (punkty
pobierające zbiorowo wodę np. piekarnie, szpital, ośrodek szkolno-wychowawczy, przedszkola, zakłady 
zbiorowego żywienia itp.), w sposób określony w regulaminie dostarczania wody
1 odprowadzania ścieków, w szczególności przez ogłoszenia we wszystkich najbardziej uczęszczanych 
punktach, radio i inne w zależności od możliwości i potrzeb.

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno
kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce pracuje: w poniedziałki 9:00 -  18:00, wtorek -  
czwartek 7:30 -  15:30, piątek 7:30 -  14:30. Obsługa interesanta odbywa się bezpośrednio, telefonicznie 
i elektronicznie. Awarie wodociągowe można zgłaszać całodobowo pod numerem telefonu: 508 421 790, 
a awarie kanalizacyjne pod numerem telefonu: 518 617 822.

Wszelkie informacje dotyczące usług wodociągowo- kanalizacyjnych świadczonych przez ZGK 
w Dąbrówce, znajdują się na BIP Gminy Dąbrówka, pod adresem:
https://bip.dąbrówka.net. pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=614._____________
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Powyższa strona zawiera skany dokumentów, na podstawie których funkcjonuje ZGK Dąbrówka, wzory 
wniosków i umów, informację o taryfach i ochronie danych osobowych oraz publikowany jest tam 
monitoring jakości wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce stara się na bieżąco rozwiązywać problemy swoich 
klientów. Usługi t.j. podpisanie umowy, odkręcenie zasuwy wykonywane są w ciągu 2-3 dni. Adres 
korespondencyjny można zaktualizować telefonicznie czy poprzez e-mail. Faktury, na życzenie klienta, są 
wysyłane na adres e-mail. ZGK stara się skrócić do minimum czas związany z załatwianiem formalności, 
dot. uzyskania warunków przyłączenia do sieci, odbiorów przyłączy itp.

Odczyt wodomierzy odbywa się droga radiową oraz w sposób manualny. Zakład sukcesywnie wymienia 
wodomierze, które utraciły legalizację na wodomierze przystosowane do odczytu radiowego. Planuje 
się, że w roku 2024 nastąpi zakończenie wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe.

Zakład ponosi zwykłą odpowiedzialność kontraktową za przerwy lub niedobór wody w przypadku 
przerw w dostawie energii elektrycznej, niezawinionych przez Zakład awarii sieci lub ujęcia wody, 
wzrostu zapotrzebowania na wodę ponad wydajność stacji wodociągowej.

Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, decyzja znak: WA.RET.070.1.323.4.2019 z dnia 09 stycznia
2019 roku orzekająca o określeniu taryfy tymczasowej, zgodnie z art. 24 c ust. 7 Ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przestaje 
obowiązywać.

UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie jako organ regulacyjny na podstawie art. 24c ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy 
po dokonanej ocenie projektu taryfy, o którym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1 oraz uzasadnienia, o którym 
mowa w art. 24b ust. 4 pkt 2, pod względem zgodności z przepisami wyżej cytowanej ustawy oraz 
analizie zmian warunków ekonomicznych prowadzenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dąbrówce działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Dąbrówka, w tym weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 
ww. ustawy pod względem zasadności ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców 
usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, odniósł się negatywnie do złożonego na ten 
czas wniosku taryfowego i orzekł w Decyzji znak: WA.RZT.070.1.323A.6.2019 z dnia 25 czerwca 2020 
roku odmowę zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Dąbrówka na okres 3 lat. Jednocześnie nałożył obowiązek przedłożenia 
poprawionego projektu taryfy z prawidłowo ustalonymi grupami taryfowymi i kompletnego 
uzasadnienia wniosku w szczególności z prawidłowo skalkulowanymi kosztami bezpośrednimi dla 
obydwu rodzajów działalności oraz poprawienia i uzupełnienia tabel od 
A do I oraz oparcia kalkulacji na uaktualnionym okresie obrachunkowym, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania decyzji.

W odpowiedzi na wydaną decyzję, w dniu 02 września 2020 roku przy piśmie z dnia 31 sierpnia
2020 roku, do organu regulacyjnego wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. 
T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrówka na okres 3 lat.

Pismem z dnia 04 listopada 2020 roku, znak: WA.RZT.070.1.323A.7.2019, Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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poinformował Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrówka na okres 3 lat.

Organ regulacyjny w związku z przeprowadzoną całościową weryfikacją wniosku o zatwierdzenie 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrówka 
na okres 3 lat, pismem z dnia 06 listopada 2020 roku, znak: WA.RZT.070.1.323A.8.2019, poinformował 
stronę o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do 
zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia niniejszego pisma, a także wskazał przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień 
wysłania informacji spełnione lub wskazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnie 
z żądaniem strony. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące uzasadnienia wniosku w części: „Zmiany 
warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy", a także dotyczące Tabeli G.

W dniu 08 grudnia 2020 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na elektroniczną skrzynkę podawczą 
wpłynęło przy piśmie z dnia 26 listopada 2020 roku złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dąbrówce, uzupełnienie wniosku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrówka, na okres 3 lat.

Następnie w dniu 23 grudnia 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej przesłał pocztą 
elektroniczną oraz w dniu 04 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną, kolejne uzupełnienie do wniosku 
taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Dąbrówka, na okres 3 lat.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie działając na podstawie art. 24c ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, dokonał analizy 
prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Witonia i zweryfikował ponoszone koszty oraz podstawy ustalenia niezbędnych 
przychodów w okresie nowej taryfy. Ocenił prawidłowość zdefiniowanych grup taryfowych w oparciu 
o zapisy art. 2 pkt 13 niniejszej ustawy, ustalonych cen i stawek opłat na nowy okres taryfy. Mając na 
uwadze zapisy § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ceny i stawki opłat za świadczone usługi 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę powinny być skalkulowane w sposób zapewniający, między 
innymi, nie tylko ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, ale również 
uzyskanie przez przedsiębiorstwo niezbędnych przychodów z danej działalności, które powinny 
pokrywać sumę planowanych kosztów, ponoszonych za świadczenie usług.

W wyniku oceny przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę stanowisko stron 
postępowania, organ regulacyjny uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfy, uzasadnienia 
wraz z tabelami od A do I, spełnia wymogi ustawowe, a przedstawiona we wniosku kalkulacja, zdaniem 
organu regulacyjnego uzasadnia planowane ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

W związku z powyższym organ regulacyjny postanowił jak na wstępie.
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Pouczenie

1. Na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 
pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. W przypadku niezaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 530,07 zł w ciągu 14 dni od kiedy 
decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

Anna

Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
2. Wójt Gminy Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka;
3. RZT a/a;
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