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DECYZJA
Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym

zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu

ścieków (tekst jedno Dz. U. z 2017 r. poz.

328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedno Dz. U. Z 2017, poz. 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Rozdrażew prowadzącą działalność na terenie gmin Rozdrażew w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Rozdrażew na okres 3 lat,
zatwierdzam
ustaloną przez Gminę Rozdrażew taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin
Rozdrażew na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

•

Zgodnie z art. 24b ust. 1 U.Z.Z.W. w dniu 18 kwietnia ~018 r. na wniosek Gminy Rozdrażew
zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gmin Rozdrażew na okres 3 lat.
W trakcie
postępowania
administracyjnego,
na podstawie
zgromadzonego
materiału
dowodowego ustalono, że Gmina opracowała taryfę dla zbiorowego
gmin Rozdrażew zgodnie z zasadami określonymi wart. 20 U.Z.Z.W.
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

odprowadzania ścieków na terenie
oraz z przepisami rozporządzenia
2018 roku r. w sprawie określania
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu
przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa wart. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
projektu

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia
taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego

przedmiotowego
wniosku, stwierdził
przez Gminę Rozdrażew z przepisami

zgodność
ustawy o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz ustawy Prawo wodne.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez
Gminę Rozdrażew działalności oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług,
poniesione w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji
księgowej, z uwzględnieniem
planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod
względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed
nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy
przedstawianego projektu taryfy dla zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gmin Rozdrażew jest pozytywny, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem
Dyrektora
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
we Wrocławiu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § li § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).

2.

W trakcie biegu terminu

do wniesienia

odwołania

odwołania wobec organu administracji
3.

strona może zrzec się prawa do wniesienia

publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).

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

(art. 127a § 2 k.p.a.).

4.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

5.

Za wydanie

decyzji, przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

ponosi opłatę w wysokości

500 zł w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Powyższą opłatę należy
uiścić na konto bankowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (adres: ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław):
77 1130 10170020151067200025
6.

Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa
zostanie skierowana
do ogłoszenia
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

7.

zbiorowym

Stosownie do art. 24f ust. 1
odprowadzaniu ścieków taryfafA€J,,o,ł
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Otrzymują:
Gmina Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,

©
2.

Dyrektor

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie - a/a.

Dyrektor
Państwowe

Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00

I faks:

+48 (71) 328 5048

I

e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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Państwowe G0\'<podarstwo Wodne Wody Polskie

stawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 poz. 328, z późniejszymi

zmianami),

rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

zwanej

dalej Ustawą

oraz

z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 472), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru
ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne.
1. Rodzaj prowadzonej

dzialalności

Funkcję przedsiębiorstwa

kanalizacyjnego

w Gminie Rozdrażew pełni Urząd Gminy,

w obrębie którego znajduje się oczyszczalnia

ścieków i sieć kanalizacji

sanitarnej

o długości 34,25 km. W związku z powyższym o zatwierdzenie taryf na odprowadzanie
ścieków występuje Urząd Gminy.
2. Rodzaj i struktura taryfy
Taryfa została przygotowana w sposób zapewniający:
- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę dostawców

usług (ścieków) przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,

- motywowanie dostawców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczenia
zrzutu ścieków,
- łatwość obliczenia

opłat i porównania przez dostawców

usług wysokości

opłat

z dotychczasowymi stawkami.
Obecnie na terenie gm. Rozdrażew

za odprowadzanie ścieków stosowana jest taryfa

niejednolita i jednoczłonowa.
Natomiast na lata 2018-2021 dokonano kalkulacji wprowadzając

taryfę

dwuczłonową

dla poszczególnych

(opłatę

abonamentową)

zawierającą

taryfowych grup odbiorców ceny za odprowadzanie
2

niejednolite

ścieków i jednolite

niejednolitą

stawki opłat

abonamentowych za utrzymanie

w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

dla taryfowych

grup odbiorców.
Oczyszczalnia
sukcesywnie

ścieków

została oddana do użytku w 1999r. i w kolejnych

budowana była sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami.

z 20 letnią eksploatacją

oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

latach

W związku

występują

awarie.

Aby zabezpieczyć gwarancję ciągłego odbioru ścieków wprowadzono w taryfie na lata
2018-2021 opłatę abonamentową celem utrzymania urządzeń w pełnej gotowości.
3. Taryfowe grupy odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje następujących odbiorców:
Grupa 1 - gospodarstwa domowe, szkoły i przedszkola - dostawcy ścieków rozliczający
się za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniem przepływomierza
lub wodomierza.
Grupa - pozostali odbiorcy - dostawcy ścieków rozliczający się za ilość odprowadzanych
ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniem przepływomierza

lub wodomierza.

4. Rodzaje iwysokość cen i stawek opiat.
W

rozliczeniach

z

do odpowiednich

odbiorcami

grup taryfowych

W ramach podziału

na taryfowe

usług

w

zależności

obowiązują

od

ich

poszczególne

grupy odbiorców

zaklasyfikowania

ceny i stawki opłat.

obowiązują

precyzyjne

zasady

stosowania cen i opłat.
1. cena- kwota wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków
2. stawka

opłaty abonamentowe;

- kwota wyrażona

w jednostkach

(w złotych) na odbiorcę usług za okres miesięczny,
obowiązany

zapłacić

przedsiębiorstwu

za utrzymanie

pieniężnych,

którą odbiorca usługi jest
w

gotowości

urządzeń

kanalizacyjnych;
Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
i usług.
Tabela l .Wysokość cen za odprowadzane
I.p.

Taryfowa

ścieki

grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka
brutto

Jednostka

l.

Gospodarstwa domowe

4,50

4,86

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

5,06

5,46

zl/odb./m-c
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Tabela 2. Wysokość stawek opiaty abonamentowej
kanalizacyjnych
l.p.

Taryfowa

grupa odbiorców

za utrzymanie

w gotowości urządzeń
Stawka
brutto

Stawka netto

Jednostka

I.

Gospodarstwa domowe

2,00

2,16

zl/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

2,00

2,16

zł/odb./m-c

Wf w tabela dotyczy taryfy na lata 2018-2019

Tabela 3. Wysokość stawek opiaty abonamentowej
kanalizacyjnych
I.p.

Taryfowa

grupa odbiorców

za utrzymanie

w gotowości urządzeń

Stawka netto

Stawka
brutto

Jednostka

I.

Gospodarstwa domowe

3,00

3,24

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

3,00

3,24

zł/odb./m-c

W/ w tabela dotyczy taryfy na lata 2019-2020

i 2020-2021

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości

w przyrządy

i urządzenia pomiarowe
l.

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami
Ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu

oraz zgodnie z postanowieniami

w wodę i zbiorowe

Regulaminu

dostarczania

odprowadzanie

ścieków

wody i odprowadzania

ścieków na terenie Gminy Rozdrażew.
2. Rozliczenia

za

zbiorowe

odprowadzanie

ścieków

są

prowadzone

przez

przedsiębiorstwo z odbiorcami usług ( dostawców ścieków) na podstawie określonych
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzanych ścieków.
3. W przypadku

stwierdzenia

ilość odprowadzonych

nieprawidłowego

działania

urządzenia

pomiarowego

ścieków ustala się na podstawie średniego zrzutu ścieków w

okresie 2 ostatnich okresów obrachunkowych

przed stwierdzeniem

niesprawności

działania wodomierza.
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach
określonych w umowie i na podstawie wystawionej faktury.

4

5.

Opłata abonamentowa

dotyczy wszystkich odbiorców usług i jest regulowana przez

Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług odprowadzał ścieki w okresie
rozliczeniowym.
6. Ilość ścieków odprowadzanych

przez odbiorców ustala SIę na podstawie wskazań

urządzeń pomiarowych.
7. W rozliczeniach

ilości odprowadzanych

zużytej wody uwzględnia

ścieków z odbiorcami

się wyłącznie w przypadkach,

ilość bezpowrotnie

gdy wielkość jej zużycia

na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego

zainstalowanego

na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym na koszt odbiorcy usług,
8. W przypadku braku wodomierza o którym mowa w pkt 6 ilość wody dostarczonej
do nieruchomości

ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone

w Rozporządzeniu

Ryczałtowym, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako

równą ilości wody wynikającej z norm.
Warunki
1.

stosowania

cen i stawek opiat

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Odprowadzanie ścieków wyłącznie socjalno-bytowych.
Grupa taryfowa

2.

Zakres świadczonych

usług

Gospodarstwa domowe,
szkoły, przedszkola

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzenie,
oczyszczanie):
od odbiorców z budynków mieszkalnych, szkół i przedszkoli

Pozostali odbiorcy

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie,
oczyszczanie)
z zakładów przemysłowych
oraz od innych odbiorców usługi
prowadzących
szeroko
rozumianą
działalność
gospodarczą
i niewymienionych w grupie Gospodarstw domowych

Standardy

jakościowe usług

Określone we wniosku ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych
poziomie

obsługi klienta wynikających

świadczonych

usług,

z obowiązujących

w uregulowaniach

w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków

5

przepisów prawnych,

w zawartych

umowach

oraz

