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Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Gmina Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

DECYZJA WA.RZT.070.1.313A.16.2019

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) oraz art. 24c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, poz. 1437, ze zm.)

1. ZATWIERDZAM
taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wolanów na okres 3 lat, nadesłaną wnioskiem przez Gminę Wolanów, ul. Radomska 20,
26-625 Wolanów z dnia 04 lipca 2019 r. (data wpływu: 10 lipca 2019 r.) oraz uzupełniona pismem z dnia
26 sierpnia 2019 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2019 r.), z dnia 04 listopada 2019 r. (data wpływu: 12
listopada 2019 r.), z dnia 30 stycznia 2020 r. (data wpływu: 10 lutego 2020 r.), z dnia 16 marca 2020 r
(data wpływu: 20 marca 2020 r.), z dnia 16 czerwca 2020 roku (data wpływu: 18 czerwca 2020 roku), z
dnia 24 czerwca 2020 roku (data wpływu: 26 czerwca 2020 r. oraz 29 czerwca 2020 r.).
I.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wysokość cen i stawek opłat
(podane są cenami netto)

Wyszczególnienie

Taryfowa
grupa
odbiorco
w usług
Grupa 1

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena wody (zł/m3)

W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

W okresie od
13 do 24
miesiąca
obowiązywani
a nowej taryfy

W okresie od
25 do 36
miesiąca
obowiązywani
a nowej taryfy

3,94 zł

3,98 zł

4,01 zł

Grupa 2

Stawka opłaty abonamentowej
(zł/kwartał)

15,84 zł

15,84 zł

15,84 zł

Cena wody (zł/m3)

4,19 zł

4,19 zł

4,22 zł

Stawka opłaty abonamentowej
(zł/kwartał)

15,84 zł

15,84 zł

15,84 zł

4,73 zł

4,32 zł

4,35 zł

15,84 zł

15,84 zł

15,84 zł

4,68zł

4,68 zł

4,71 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

Cena wody (zł/m3)
Grupa 3
Stawka opłaty abonamentowej
(zł/kwartał)
Cena wody (zł/m3)
Grupa 4

Stawka opłaty abonamentowej
(zł/kwartał)

II.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Wyszczególnienie

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Grupa 1

Wysokość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Rodzaj cen i
stawek opłat

Cena
(zł/m3)

ścieków

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

22,00 zł

22,35 zł

22,44 zł

III.
TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery grupy taryfowe odbiorców usług:
Grupa 1 - obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczana
kwartalnie wg wodomierza głównego, dla których woda wydobywana jest z gminnych ujęć wody - ujęcie
w Wawrzyszowie;
Grupa 2 - obejmuje pozostałych odbiorców usług pobierających wodę na pozostałe cele, rozliczanych
kwartalnie wg wodomierza głównego, dla których woda wydobywana jest z gminnych ujęć wody - ujęcie
w Wawrzyszowie (w tym, m. in. podmioty użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze);
Grupa 3 - obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczane
kwartalnie wg wodomierza głównego, dla których woda zakupywana jest z Wodociągów Miejskich
w Radomiu;
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Grupa 4 - obejmuje Gminę rozliczaną na podstawie informacji kwartalnych przekazywanych przez straż
pożarną na cele art. 22 Ustawy.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedna grupę odbiorców usług:
Grupa 1 - obejmuje wszystkich dostawców ścieków komunalnych (gospodarstwa domowe, instytucje
publiczno-prawne, małe przedsiębiorstwa) rozliczana kwartalnie na podstawie wodomierza głównego.

IV.
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
W taryfach obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn.
zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z dnia 02.03.2018 poz. 472) a także na
podstawie Uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów.
Gmina Wolanów m. in. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej
jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów
odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Usługi świadczone są w ramach działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków tj. poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i odprowadzania
ścieków do zewnętrznych urządzeń nie będących w posiadaniu gminy. Ścieki odprowadzane są do gminy
Wieniawa.
Dla 3 grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gmina zakupuje wodę z
zewnętrznych urządzeń należących do Wodociągów Miejskich w Radomiu co wpływa na zróżnicowanie w
cenie.
Na zróżnicowanie cen wpływ ma również zastosowanie przez Gminę preferencyjnej stawki opłat
za usługi wodne dla gospodarstw domowych. Ceny zawarte w taryfach określono na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów. Przy opracowaniu wniosku o
zatwierdzenie taryfy przyjęto założenia zgodne z ustawą i rozporządzeniem.
Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią jedna grupę, która obejmuje
wszystkich dostawców ścieków tj. gospodarstwa domowe, instytucje publiczno-prawne, małe
przedsiębiorstwa, dla których ścieki odprowadzane są do zewnętrznych urządzeń. Jakość
odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych i pozostałych obiektów jest podobna, więc nie ma
czynników wpływających na zróżnicowanie ceny tych usług.
Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosowane są przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podstawę standardów jakościowych
obsługi odbiorców usług stanowią regulamin oraz umowy z odbiorcami.
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Gmina Wolanów działa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków z 07.06.2001r. -(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.)
Gmina prowadzi bieżącą i stałą kontrolę procesów produkcyjnych, co pozwala na natychmiastową
reakcję w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów
jakościowych.
Stały nadzór nad jakością wody prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
We własnym zakresie Gmina wykonuje pomiary poprawności procesu uzdatniania wody oraz
zawartości związków żelaza i manganu w wodzie podawanej do sieci. Ponadto prowadzona jest regularna
kontrola jakości wody podawanej do sieci w ramach monitoringu kontrolnego - raz na kwartał, oraz
w ramach monitoringu przeglądowego - raz w roku. Badania wykonuje na zlecenie akredytowane
laboratorium zewnętrzne.
Dla poprawy jakości obsługi usługobiorców Gmina prowadzi systematyczną kontrolę pracy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Pozwala to na bezzwłoczne usuwanie wszelkich awarii na sieciach,
częstokroć w terminie wyprzedzającym ewentualne zgłoszenie awarii przez osoby spoza Gminy. Należy
dodać, że na szybkość i sprawność usuwania awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej duży wpływ
mają również całodobowe dyżury pracowników, przyspieszające podjęcie działań w przypadkach zgłoszeń
o awarii poza normalnymi godzinami pracy Gminy.
Obsługa odbiorców usług realizowana jest przez Gminę Wolanów bezpośrednio w siedzibie
Urzędzie Gminy, telefonicznie, pisemnie i przez inkasenta. W przypadku awarii sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej Gmina Wolanów powiadamia swoich odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz powiadomień Sołtysów. W przypadku zaistnienia awarii, odbiorcy
mogą dzwonić na numery telefonów konserwatorów gminnej sieci wodociągowej (794-122-442 oraz 601073-776) dostępnych na stronie startowej BIP Gminy Wolanów.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, decyzja znak: WA.RET.070.1.313.4.2018 z dnia 17 grudnia
2018 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. 24 c ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy
po dokonanej analizie oceny projektu oraz zmian warunków ekonomicznych prowadzenia przez Gminę
Wolanów działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Wolanów, w tym weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy
pod względem celowości ich ponoszenia, sprawdzenia poprawności projektu taryfy, uzasadnienia oraz
przedłożonej kalkulacji, w dniu 29 maja 2019 roku odniósł się negatywnie do złożonego na ten czas
wniosku taryfowego i orzekł w decyzji znak: WA.RZT.070.1.313A.6.2019 odmowę zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów na
okres 3 lat. Jednocześnie nałożył obowiązek przedłożenia uzupełnionej treści wniosku taryfowego o
następujące elementy: poprawienia Projektu Taryfy w zakresie właściwego zdefiniowania taryfowych
grup odbiorców usług, zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz dostosowania treści określeń do posiadanych grup
odbiorców usług, uzupełnienia punktów: „Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl

4

świadczenia" „Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów"
„Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy" „Bilansowanie ilościowe i jakościowe
wód powierzchniowych i wód podziemnych" o brakujące informacje, skorygowania tabel od A do H oraz
załączenia brakujących dokumentów.
Wnioskodawca w dniu 11 czerwca 2019 r. przy piśmie znak: WIR.3131.1.2019.KG z dnia 06
czerwca 2019 roku, wniósł prośbę o wydłużenie terminu na odpowiedź do dnia 05 lipca 2019 roku. Organ
regulacyjny wyraził aprobatę wydłużenia terminu w piśmie znak: WA.RZT.070.1.313A.7.2019 z dnia 17
czerwca 2019 roku.
Gmina Wolanów w dniu 10 lipca 2019 r. przy piśmie z dnia 04 lipca 2019 roku, przedłożyła wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wolanów. Niniejszy wniosek zawierał:
1. Projekt taryfy (strony 1-7);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych (strony 1-9);
3. Informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego
przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie (1 strona);
4. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
5. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
6. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
7. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do 12
miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
8. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - od 1 do 12 miesiąca, od
13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
9. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
10. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody
oraz cen
i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych
taryf (Tabela G - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
11. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
12. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I);
13. Upoważnienie dla skarbnika gminy Wolanów do reprezentowania Gminy Wolanów podczas
procedowania wniosku taryfowego (1 strona);
14. Naliczenie amortyzacji środków trwałych za 2018 r. (strony 1-2);
15. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za rok 2018 (strony 1-3);
16. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa" za rok 2018 (strony 1-2);
17. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018 (strony 1-4);
18. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 (strony 1-3);
19. Informacja dodatkowa za rok 2018 (strony 1-9).
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W wyniku analizy materiału w dniu 01 sierpnia 2019 roku przy piśmie znak:
WA.RZT.070.1.313A.8.2019, dokonano wezwania Gminy Wolanów do korekty i uzupełnienia braków we
wniosku tj.: poprawienia projektu taryfy w zakresie właściwego zdefiniowania taryfowych grup odbiorców
usług, zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz dostosowania treści określeń do posiadanych grup
odbiorców usług, uzupełnienia pkt: „Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich
świadczenia", uzupełnienia opisu „Spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych
metod alokacji kosztów", uzupełnienia pkt. „Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania
taryfy" o opis wartości kosztów i ich zmian w okresie 24 miesięcy poprzedzających wprowadzenie nowej
taryfy jak i w czasie obowiązywania nowej taryfy, przedstawienia kalkulacji prezentującej sposób
oszacowania kosztów opłat za usługi wodne oraz uzupełnienia informacji dotyczących „Bilansowania
ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i wód podziemnych", zgodnie z delegacją art. 24b ust.
5 pkt. 5 powołanej ustawy, jak również skorygowania tabel od A do H oraz załączenia brakujących
dokumentów.
Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie w odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 28 sierpnia 2019
roku w piśmie z dnia 26 sierpnia 2019 roku, do którego załączył:
1. Projekt taryfy (strony 1-7);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych ( strony 1-10);
3. Informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego
przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie (1 strona);
4. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
5. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
6. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
7. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do 12
miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
8. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - o d 1 do 12 miesiąca, od
13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
9. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
10. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody
oraz cen
i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania
nowych taryf (Tabela G - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
11. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
12. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I);
13. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia
wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych - SUW Wawrzyszów 12, kwartał I 2018 r.
(strony 1-6);
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14. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia
wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych - SUW Wawrzyszów 12, kwartał II 2018 r.
(strony 1-6);
15. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia
wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych - SUW Wawrzyszów, kwartał III 2018 r.
(strony 1-6);
16. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia
wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych - SUW Wawrzyszów 12, kwartał IV 2018
r. (strony 1-6);
17. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia
wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych - Ujęcie Bieniędzice, kwartał I 2018 r.
(strony 1-6);
18. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia
wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych - Ujęcie Bieniędzice, kwartał II 2018r.
(strony 1-6);
19. Obroty na kontach za rok 2018 (strony 1-2);
20. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4210-0, od daty 2018/01/01 do daty 2018/12/31
(strony 1-4);
21. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4270-0, od daty 2018/01/01 do daty 2018/12/31
(strony 1-2);
22. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4300-0, od daty 2018/01/01 do daty 2018/12/31
(strony 1-7);
23. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4430-0, od daty 2018/01/01 do daty 2018/12/31 (1
strona);
24. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-6050, od daty 2018/01/01 do daty 2018/12/31 (1
strona;
25. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-6300, od daty 2018/01/01 do daty 2018/12/31 (1
strona;
26. Obroty na kontach za rok 2017 (strony 1-2);
27. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4210-0, od daty 2017/01/01 do daty 2017/12/31
(strony 1-5);
28. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4270-0, od daty 2017/01/01 do daty 2017/12/31 (1
strona);
29. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4300-0, od daty 2017/01/01 do daty 2017/12/31
(strony 1-5);
30. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-4430-0, od daty 2017/01/01 do daty 2017/12/31 (1
strona);
31. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-6050-0, od daty 2017/01/01 do daty 2017/12/31 (1
strona);
32. Dekrety dla prefiksu konta: 130-W-010-01010-6300-0, od daty 2017/01/01 do daty 2017/12/31 (1
strona).
Organ regulacyjny po przeprowadzeniu oceny wniosku taryfowego w dniu 04 października 2019 r.
przy piśmie znak: WA.RZT.070.1.313A.9.2019, wezwał Gminę Wolanów do korekty i uzupełnienia
informacji we wniosku, tj.: poprawienia Projektu Taryfy w zakresie dostosowania treści pkt. "Warunki
stosowania cen i stawek opłat" oraz pkt. „Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców usług" do posiadanych grup odbiorców usług, doprecyzowania uzasadnienia poprzez:
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uzupełnienie charakterystyki „Zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia",
uzupełnienie opisu „Spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji
kosztów", uzupełnienia zakresu „Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy" o
opis wartości kosztów i ich zmian w okresie 24 miesięcy poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy jak
i w czasie obowiązywania nowej taryfy, przedstawienia kalkulacji prezentującej sposób oszacowania
kosztów opłat za usługi, poprawienia danych w tabeli I w zakresie ilości pobranej wody i wprowadzanych
ścieków, zgodnie ze stanem faktycznym, jak również załączenia brakujących dokumentów: ewidencji
księgowej kosztów i przychodów zgodniej z art. 20 ust. 5 powołanej ustawy za przyjęty we wniosku okres
obrachunkowy, planu amortyzacji środków trwałych obejmującego okres obowiązywania nowej taryfy
oraz informacji o cenie wody zakupionej z zewnętrznych urządzeń, nie będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa za ostatnie 3 lata obrotowe.
Wnioskodawca w dniu 21 października 2019 r. przy piśmie znak: WIR.3131.1.2019.KG z dnia 18
października 2019 r. wniósł prośbę o wydłużenie terminu na odpowiedź do dnia 06 listopada 2019 r. Organ
regulacyjny wyraził zgodę na wydłużenie ww. terminu w piśmie znak: WA.RZT.070.1.313A.10.2019 z dnia
23 października 2019 r.
Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie w dniu 12 listopada 2019 r. w piśmie z dnia 04 listopada
2019 r., do którego załączył:
1. Projekt taryfy (strony 1-8);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych (strony 1-11);
3. Informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego
przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie (1 strona);
4. Informacja o ilości wody zakupionej i cenie za jej zakup (1 strona);
5. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
6. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
7. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
8. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do 12
miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
9. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - od 1 do 12 miesiąca, od
13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
10. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - o d 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
11. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup
odbiorców
usług,
z
uwzględnieniem
wielkości
zużycia
wody
oraz
cen
i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych
taryf (Tabela G - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
12. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
13. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I).
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W wyniku analizy zgromadzonego materiału w dniu 13 grudnia 2019 roku przy piśmie znak:
WA.RZT.070.1.313A.11.2019, dokonano wezwania Gminy Wolanów do korekty i uzupełnienia informacji
we wniosku, tj.: uzupełnienia punktu „Taryfowe grupy odbiorców usług", uzupełnienia informacji: o
długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, umiejscowienia stacji uzdatniania wody, udzielenia informacji
nt. wprowadzonej alokacji kosztów za zakupioną wodę, udzielenia informacji nt. wprowadzonej alokacji
kosztów stosowanych w kalkulacji współczynników opłat za usługi wodne w odniesieniu do
obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych
stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502), uzupełnienia informacji o okres obrachunkowy,
udzielenia informacji w zakresie metody podziału kosztów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, przedstawienia kalkulacji prezentującej sposób oszacowania kosztów opłat za
usługi wodne, uzupełnienia informacji nt. zmian we wszystkich kosztach oraz przedstawienia ewidencji
księgowej kosztów i przychodów w podziale na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków za przyjęty we wniosku okres obrachunkowy.
W dniu 23 grudnia 2019 r. Wnioskodawca pismem z dnia 18 grudnia 2019 r., wniósł o przedłużenie
terminu złożenia korekty wniosku taryfowego do dnia 15 stycznia 2020 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w dniu 02 stycznia 2020 r. pismem znak: WA.RZT.070.1.313A.12.2019, wyraził
zgodę na przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi do dnia wskazanego przez Wnioskodawcę.
W dniu 16 stycznia 2020 r. Wnioskodawca pismem z dnia 10 stycznia 2020 r., ponownie wniósł o
przedłużenie terminu złożenia korekty wniosku taryfowego do dnia 28 lutego 2020 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w dniu 23 stycznia 2020 r. pismem znak: WA.RZT.070.1.313A.13.2019, wyraził
zgodę na przedłużenie terminu do dnia 31 stycznia 2020 r.
Gmina Wolanów w dniu 10 lutego 2020 r., przedłożyła do organu regulacyjnego pismem z dnia 30
stycznia 2020 r. korektę wniosku wraz z następującymi dokumentami:
1. Projekt taryfy (strony 1-8);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych ( strony 1-12);
3. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
4. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
5. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
6. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do 12
miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
7. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - od 1 do 12 miesiąca, od
13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
8. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
9. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za
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zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G
- od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
10. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
11. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I).
Wnioskodawca przedłożył kolejne uzupełnienie wniosku w dniu 20 marca 2020 r. w piśmie z dnia
16 marca 2020 r., do którego załączył:
1. Projekt taryfy (strony 1-10);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych ( strony 1-21);
3. Informacja o ilości ścieków wprowadzanych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego
przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie (1 strona);
4. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
5. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
6. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
7. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do
12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
8. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - od 1 do 12 miesiąca,
od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
9. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
10. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody
oraz cen
i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania
nowych taryf (Tabela G - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
11. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
12. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I);
13. Plan amortyzacji środków trwałych na lata 2019 - 2021 r. (strony 1-3);
14. Obroty na kontach za rok 2019 (1 strona);
15. Zapisy z wyróżnikami dla działalności zbiorowego dostarczania wody (strony 1-13);
16. Zapisy z wyróżnikami dla działalności zbiorowego odprowadzania ścieków (strony 1-11);
17. Umowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. (strony 1-5);
18. Aneks do umowy z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawarty w dniu 18 kwietnia 2019 r. (1 strona);
19. Umowa nr 2052//84720/T-4A w sprawie hurtowej sprzedaży wody z dnia 20 czerwca 2018r.
(strony 1-4);
20. Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Wolanów na pobór wód podziemnych ujęciem
zlokalizowanym w m. Wawrzyszów gm. Wolanów (strony 1-3);
21. Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Wolanów na wprowadzanie do ziemi ścieków (strony 14)
22. Załącznik nr 14 (1 strona).
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W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r., poz. 568) w dniu 27 kwietnia 2020 roku pismem znak: WA.RZT.70.1.313A.14.2019, Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie poinformował stronę o tym, iż termin rozpatrzenia wniosku uległ zawieszeniu na okres stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, a także o tym że strona może
skutecznie doręczać do tut. organu pisma oraz ewentualne dowody w sprawie. Notabene przepisy ustawy
nie wyłączają możliwości analizy sprawy przez organ regulacyjny, z tego względu, Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie
po dokonanej analizie korekty wniosku zasygnalizował nieprawidłowości w złożonej dokumentacji tj.: brak
informacji o długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, brak informacji jaką bazę przyjęto do
skalkulowania wszystkich poszczególnych kosztów rodzajowych, zastosowanie błędnej wartości wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych dla energii we wszystkich okresach obowiązywania nowej taryfy oraz
błędnego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu w kosztach usług obcych, brak informacji o
zaplanowanych kosztach odprowadzania ścieków w okresie 13-24 miesięcy oraz 25-36 miesięcy
obowiązywania nowej taryfy, brak informacji w pozostałych kosztach nt. zmian w podziale na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla każdego okresu taryfy o dane wartościowe.
Organ regulacyjny w związku z przeprowadzoną całościową weryfikacją wniosku o zatwierdzenie
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wolanów na okres 3 lat, w dniu 05 czerwca
2020 r. przy piśmie znak: WA.RZT.070.1.313A.15.2019, poinformował stronę o zakończeniu prowadzonego
postępowania w przedmiocie sprawy i 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. W przedmiotowym
zawiadomieniu poinformowano stronę, że wniosek obarczony jest błędami merytorycznymi i
kalkulacyjnymi w sporządzonej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów, wskazanymi w piśmie z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
znak: WA.RZT.70.1.313A.14.2019.
W dniu 18 czerwca 2020 r., Gmina Wolanów dostarczyła korektę wniosku taryfowego pismem znak:
WIR.313.1.2019.KG z dnia 16 czerwca 2020 r. Niniejszy wniosek zawierał:
1. Projekt taryfy (strony 1-10);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych (strony 1-25);
3. Bilans jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego za rok 2019 (strony 1-4);
4. Informacja dodatkowa za rok 2019 (strony 1-8);
5. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za rok 2019 (strony 1-3);
6. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa" (strony 1-2);
7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2019 (strony 1-3);
8. Informacja o ilości ścieków wprowadzanych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego
przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie (1 strona);
9. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
10. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
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11. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
12. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do
12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
13. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - o d 1 do 12 miesiąca,
od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
14. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
15. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody
oraz cen
i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania
nowych taryf (Tabela G - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
16. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
17. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I);
18. Plan amortyzacji środków trwałych na lata 2019 - 2022 r. (strony 1-3).
W dniu 26 czerwca 2020 r., drogą elektroniczną (platformą e-PUAP) do organu regulacyjnego
wpłynęła korekta wniosku taryfowego dla Gminy Wolanów, pismem z dnia 24 czerwca 2020 roku. Powyższą
dokumentację przedłożono także za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniu 29 czerwca 2020 roku
Niniejszy wniosek zawierał:
1. Projekt taryfy (strony 1-10);
2. Uzasadnienie, w tym informacja o braku Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych (strony 1-25);
3. Informacja o ilości ścieków wprowadzanych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego
przedsiębiorstwa i cenie za ich wprowadzenie (1 strona);
4. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);
5. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami
i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);
6. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
(Tabela C );
7. Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według
taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D - od 1 do
12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
8. Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E - od 1 do 12 miesiąca,
od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
9. Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej (Tabela F - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
10. Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody
oraz cen
i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania
nowych taryf (Tabela G - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
11. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(Tabela H - od 1 do 12 miesiąca, od 13 do 24 miesiąca, od 25 do 36 miesiąca);
12. Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I);
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13. Plan amortyzacji środków trwałych na lata 2019 - 2022 r. (strony 1-3).
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
Wolanów 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 i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ceny i stawki opłat za świadczone
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 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 oraz planowane ceny za ścieki.
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256) odstępuje się od szczegółowego uzasadnienia, ponieważ
niniejsza decyzja w całości spełnia żądanie strony.
W związku z powyższym organ regulacyjny postanowił jak na wstępie.

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 nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 518,16 zł w ciągu 14 dni od kiedy
decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 151067201D024.

ROZDZIELNIK DO DECYZJI WA.RZT.070.1.313A.16.2019
Otrzymują:
1. Gmina Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
2. RZT a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
te!.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl

13

