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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.
Ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów

Dyrektor

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie informuje, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2017r., poz. 328 ze zm.) w dniu 02.06.2018r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę
z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10 dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzozów.
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RZ. RET.070.1.64.2018. PS
DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

poprawionego projektu taryfy i uzasadnienia z dnia 15.05.2018r. dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
36-200 Brzozów, ul. Legionistów 10 złożonego zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: RZ.RET.070.1.57.2018.PS
z dnia 02.05.2018r.
orzeka

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Brzozów na okres 3 lat zgodnie z poprawionym projektem taryfy i poprawionym
uzasadnieniem złożonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 36-200 Brzozów,
ul. Legionistów 10, jak podano poniżej:
Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa
Lp.
grupa
odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek
opłat

W okresie od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania
taryfy

W okresie od 13 do
24 miesiąca
obowiązywania
taryfy

W okresie od 25 do
36 miesiąca
obowiązywania
taryfy

1

Grupa
W-1

cena wody (zł/m

4,60

4,64

4,72

2

Grupa
W-2

cena wody (zl/m")

6,18

6,24

6,28

3
)
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Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa
Lp.
grupa
odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek
opłat

W okresie od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania
taryfy

W okresie od 13 do
24 miesiąca
obowiązywania
taryfy

W okresie od 25 do
36 miesiąca
obowiązywania
taryfy

1

Grupa
K-1

cena usługi
odprowadzania ścieków
3
(zł/m )

5,89

5,93

5,96

2

Grupa
K-2

cena usługi
odprowadzania ścieków
(zt/rn")

8,11

8,16

8,22

3

Grupa
K-3

cena usługi
odprowadzania ścieków
3
(zł/m )

5,96

5,96

5,99

4

Grupa
K-4

cena usługi
odprowadzania ścieków
3
(zł/m )

8,11

8,16

8,22

5

Grupa
K-5

cena usługi
odprowadzania ścieków
(zt/rn")

8,92

8,99

9,05

6

Grupa
K-6

cena usługi
odprowadzania ścieków
3
(zł/m )

8,54

8,59

8,65

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji z dnia 02.0S.2018r. znak: RZ.RET.070.1.57.2018.PS w
dniu

15.05.2018r.

do

Dyrektora

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie wpłynął poprawiony projekt taryfy
i poprawione uzasadnienie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 36-200 Brzozów,
ul. Legionistów 10. Wyżej wymieniona decyzja orzekała o odmowie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzozów na
okres 3 lat i została wydana na podstawie wniosku z dnia 12.03.2018r., jak również po złożeniu przez
wnioskodawcę w dniu 23.04.2018r. korekty wniosku taryfowego.
W poprawionym projekcie taryfy z dnia 15.05.2018r. wnioskodawca zmodyfikował zarówno ceny
za wodę, jak również za ścieki dla wszystkich grup taryfowych. Mając na uwadze ochronę odbiorców
usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen wnioskodawca zdecydował o nie ujmowaniu amortyzacji
środków trwałych dotowanych ze środków unijnych. Nieznaczny ich wzrost jest konsekwencją
wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W strukturze
kosztów znajdują się również koszty materiałów, usług obcych, wynagrodzeń, podatków i opłat
niezależnych od przedsiębiorstwa, energia oraz inne. Przy kalkulacji cen uwzględniono przewidywane
zmiany warunków ekonomicznych w okresie obowiązywania nowych taryf. Analiza poprawionego
projektu

taryfy

z

dnia

15.05.2018r.

dla

zbiorowego

zaopatrzenia

w

wodę

i

zbiorowego
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odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzozów na okres 3 lat prowadzi do wniosku, że przy
ustalaniu tych taryf wnioskodawca nie naruszył podstawowej zasady opracowania taryf, jaką jest
zasada ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Tut organ wydając decyzję
negatywną

wobec

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

Komunalnej

Sp.

z

o.o.,

36-200

Brzozów,

ul. Legionistów 10 wpłynął na odpłatność usług, a ceny wskazane w poprawionym projekcie taryfy
mógł ostatecznie zatwierdzić w oparciu o poprawione uzasadnienie - sporządzone zgodnie
ze standardami art. 24b ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Z uwagi na fakt, że wynik oceny i analizy stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny,
w oparciu o powyższe orzeczono jak w sentencji.
Na podstawie art. 24e ust. 1 w zw. z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z
2017r., poz. 328 z późn. zm.) taryfa objęta niniejszą decyzją wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 24d

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wydanie niniejszej decyzji pobiera się opłatę w kwocie
500 zł. Wskazaną opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia w którym niniejsza decyzja stanie
się ostateczna, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Bank Gospodarstwa Krajowego
22 1130 1017 0020 1510 6720 0045
2. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody

Polskie

za

pośrednictwem

Dyrektora

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie ul. Hetmańska 9,
35-959 Rzeszów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Legionistów 10, 36-200 Brzozów
Burmistrz Miasta Brzozowa, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
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