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DEcraA
Na podstawie:
- art. 104 ustawy z dnia ]"4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.

U.2ot7

r.,

poz. L257 zezm.|

-art.24c ust.2 iust.3 oraz 27 a ust 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę izbiorowym odprowadzaniu ś cieków (tj. Dz. U.z2O77 r., poz. 328zezm.),
- w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2OL7 r., poz.
1566 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku zł oż onegoprzez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakł ad Usł ug Komunalnych w
Polanowie, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ś cieków na terenie swojego dział ania w obrębie gminy Polanów na okres trzech lat,
zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i

zbiorowe odprowadzanie ś cieków dla Zakł adu Usł ug

Komunalnych w Polanowle.
Brzmienie taryfo okreś lazał ącznik.

UzAsADNlą|lE

,-

:".

W dniu 9 marca 2OI8 r. do Regionalnego Zarządu Gos}odarki Wodnej w Szczecinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpĘ nął wniosek Zakł adu Usł ug Komunalnych w Polanowie o
zatwierdzenie taryĄl na okres 3 lat.

Po dokonaniu oceny zł oż onego wniosku o zatwierdzenie taryfy zł oż onego przez przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne, organ regulacyjny jakim jest w przedmiotowej sprawie Dyrektor
RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wezwał przedsiębiorstwo wodociągowo

-

kanalizacyjne do uzupeł nienia wniosku pismem z dnia

10 kwietnia 2018 r.

Zakł adu Usł ug Komunalnych w Polanowie uzupeł nił wniosek o zatwierdzenie taryfi7 pismem z dnia
24.04.2OL8r.
Mając na uwadze powyż sze, organ regulacyjny zawiadomił strony postępowania o moż liwoś ci
zapoznania się z materiał em dowodowym.

Na skutek rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie taryfy organ regulacyjny doszedł do przekonania, iż
zasł uguje on na uwzględnienie. U postaw takiego rozstrzygnięcia legł y następujące motywy.
Wniosek o zatwierdzenie taryfy jest kompletny pod względem formalnym, czyli zawiera projekt taryfo,
uzasadnienie, sprawozdania finansowe oraz inne niezbędne informacje i tabele, o których mowa w art.
24 b ust.4 i ust.6 ustawy o zbiorowym .zaopa{rzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ś cieków,
zatem jest zgodny z ustawą o zbiorowym zaopatr4eniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków
oraz ustawą Prawo wodne.
Po analizie zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne dział alnoś ciw zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ś cjeków organ regulacyjny
ocenił zloż ony wniosek o zatwierdzenie taryĄl pod kątem celowoś ciponoszenia przewidywanych
kosztów dział alnoś cii uznał , ż e zapewniają one ochronę interesów odbiorców usł ug przed
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opł at za wodę i ś cieki.
Mając na uwadze powyż sze należ ał o orzec jak w sentencji.

PoUczENlE
1. Od niniejszej decyzji sł uż ystronom odwoł anie do Prezesa Wód Polskich za poś rednictwem Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoł ania strona moż e zrzec się prawa do wniesienia
odwoł ania wobec organu regulacyjnego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
regulacyjnemu oś wiadczenia o zrzeczen|u się prawa do wniesienia odwoł ania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
g_

Decvź rńodlega Ńkońiniu pińO upł v*"*Gl..ńu ao wnńsńŃi odwoł ania, jeż eli jest zgodna z

ż ądaniem wszystkich stron lub jeż eli wszystkie strony zrzekĘ się prawa do wniesienia odwoł ania.

4. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stał a się ostateczna organ regulacyjny ogł asza
zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryĄl, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi
opł atę w wysokoś ci 500 zł ., opł atę należ y wnieś ćna rachunek bankowy organu regulacyjnego w
Szczecinie 34 1130 LOL7 0020 L5I0 6720 0023, w terminie 14 dni od dnia, w którym deozja stał a się
ostateczna.
7. Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ś cieków taryfa wchodzi w ż ycie po upĘ wie 7 dni od dnia ogł oszenia.
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PROJEKT TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
l

zBloRoWEGo oDPRoWADzANlA Śclexow

obowiązujące na terenie

Gminy Polanów

NA OKRES 3 LAT

1

lw.'

1.

Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cenzazbiorowe zaopatrzenie w

wodę

i

zbiorowe odprowadzenie ś cieków obowiązujących na terenie Miasta i Qminy Polanów na
okres 36 miesięcy.

Opracowane zostaĘ na podstawie ustawy

z

dnia 07.06.2001

r. o

zbiorowyn

zaopattzeńu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ś cieków (Dz. U. z 2017 r poz.328, 1566

i 2180) oraz pruępisami wykonawcz5mi do tej ustawy Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej

i

Ż eg\ugi Śródlądowej

z

dńa 27 lutego 2018 roku poz. 472 oraz Rozporządzeńe

Ministra Budownictwaz dnia14lipca2006 roku DZ.U.Nr 136 poz.964,tekst

jednolity

z

2016 roku DZ.U.poz 1757.

ZaWad Usł ug Komunalnych w Polanowie został powoł any Uchwał ą Rady Miejskiej
w Polanowie Nr )V55l90 z dńa28.12.1990 r.

zpóź ńejsrymi zmianami, jako zahJadbud:ż etowy

wielobranź owy, którego zadariem jest realizacja zadń wł asnych gminy, okreś lana w art.7
ustawy

z

08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym @z. U.

Nr

16, poz. 95

z póź ńejsąrmi

zmianami) oraz statute m ot ganizacyj nym zaMaól.
Zakł adUsł ug Komunalnych eksploafuje obecnie jedno centralne ujęcie

Polanowie.

Na terenie cńej gminy

obsł ugiwanych jest ponadto

wody

30 hydroforni

w
oraz

96,2I kJrI sieci wodociągowych, 1261 przył ączy wodociągolvych. Eksploatuje 64 lon sieci
sanitamych, cńery oczyszczalnie ś cieków oraz 30 przepompowni.

2.

Rodzaje prowadzonej dział alnoś ci
Przedmiotem dział ańa zakJadu jest stał e zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez
ś wiadczenie usł ug otM wykonywanie dzińalnoś cipubliczno-gospodarczej na rzecz

mieszkńców miasta i gminy Polanów, gł ównie w zakresie:

-

zaopatrzenia w wodę pitną miasta i gminy,

-

eksploatacji sieci wodociągowej, oczyszczalń ś cieków, przepompowni oraz sieci

kanalizacji sanitarnych i deszczowych,

-

usł ug komunalnych polegających na utrzymaniu

w

czystoś ci terenów zielonych

w mieś cie,odś nież aniuulic i chodników w okresie zimowym w mieś cie, dekoracji miasta z

okazji ś wiątpaństwolvych i wyznaniowych,
- wywozu nieczystoś ci stał ych i pł ynnych oraznadzoru nad wysypiskiem miejskim,

2

M}

- zarządzańa i administrowania budynkami mieszkalnymi i lokalami stanowiącymi zasób
gminy,
- wytwarzania i dostarczania energii cięlnej do budynków komunalnych, spół dzielczych
oraz wspólnot mieszkaniowych, dostarczanie ciepł ej wody,
- drobnych napraw chodników, nawierzchni jezdni, oznakowań ulicznych,
- drobnych usł ug lokatorskichoruz innych usł ug zlecanychprzez gminę.

3.

Rodzaje i struktura taryfy

Kalkulację cen

-

zgodnie

z

obońązującymi przepisami

-

oparto na wartoś ci

iezbędnych przychodów. Uzyskanie przychodów jest niezbędne do pokrycia kosź ów bież ącej

\ż /

eksploatacji i utrzymania.

Zgodńe zustawą,taryfy zostĘ zaprojektowane w sposób zapevł ńający:

,/
r'
{

uzyskanie niezbędnych przychodów,
ochronę odbiorców usł ug przed nieuzasadnionym wzrostem opł at i cen,

motywowanie odbiorców usł ug do racjonalnego uzytkowania wody
i ograniczani a zańeczy szczalia ś cieków,

1/ motywowania odbiorców

usł ug do opomiarowania się w postaci zamontowania

wodomierzy.
Uwzględni ając powyż sze, w zakresie:

4.

(zawierającą

l

(zańerającą

1 grupę

grupę odbiorców)

j

ednoczł onową (zawi erającą cenę),

odbiorców) jednoczł onową (zańerającą cenę).

Taryfowe grupy odbiorców

W zakresie zbiorowego zaopattzeńa w wodę i odprowadzania ś cieków wyodrębniono
jedną grupę odbiorców.

W zakresie zaopatrzenia w wodę do grupy taryfowej

zaliczono:

Grupa I - odbiorców wody opomiarowanych za pomocą wodomierzy oraz odbiorów
wody nieopomiarowanych,

ż n. rozliczanych ryczńowo.

a

J

W zakresie odprowadzania ś cieków do grup taryfowych zalicza

Grupa

5.

I

sĘ :

- odprowadzających ś cieki,

Rodzaje i wysokoś ć cen

Przy rozliczeniach za dostarczonq wodę i

odprowadzanie ś cieków taryfa

jednoczł onowa tzn. skł adajqca się z ceny wyraż onej w zł otych za m3 dostarczonej wody
i odprowad zony ch ś cieków.

d

Tabela Nr l

u.ń.

ł 9Ą Ao

h.

oC. &oa5ł

Wysokoś ć celny 7a dostarczoną wodę od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej
taryfy

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców

1

2

Wyszczególnienie
J

cenaza
wody

1.

Wysokoś ćcerly

7.a

1 m3

.d

Ę .d".

Jednostka
miary

4

5

6

4,36

4,71

zł lm3

Jpł ? olo

Taryfowa
grupa
odbiorców
3

1

1.

Cena
brutto

dostarczoną wodę od 1,3 do 24 miesiąca obowiązywania nowej

taryfy
Lp.

dostarazofiaj

Cena
netto

cenaza
wody

l

m3 dostarczonej

/.l.

,ń. Jodo

Cena
netto

Cena
brutto

4

5

4,45

4,81

6

4

ffi,

Wysokoś ć cęlny

Lp.

7a,

dostarczoną wodę od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej

Taryfowa

Cena Cena Jednostka
Wyszczególnienie
"-D-^-^---^^- netto brutto miary

grupa
odbiorców

123456

1.

Grupa

I

cen a

za I m3 Ll\JDLo'rvZ'rrvJ
dostarczonej

wody

Talrela Nr 2

4,56

cĄ. /&.€6 Oot{

4,92

d"

zł lm3

ĄĄ.,&. Jq9^

Wysokoś ćceln7.a odprowadzone ś cieki od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej
taryfy

Lp.

Taryfowa

grupa
odbiorców

Cena Jednostka
Wyszczególnienie Cena
netto brutto miary

12345ó

1.

Grupa J.

cena za 1m3 ciostarczonych
uuDlcrvzurrJvrr

ś cieków

6,47

6,99

zł lm3

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzięiuchwalenia taryf

wynosi 8 % i podlega ewentualnemu przeliczeniu zgodnie z obowipującymi

przepisami

(w

przypadku zmiarry w roku obowiązywania taryfl.

Stawka opł aty za przekroczenie warunków wprowadzania ś cieków do arządzeń
kanalizacyjnych.
Stawkę opł aty za przekroczęńe warunków wprowadzania ś cieków do vrządzeń
kalalizacyjnych ustala

się

na podstawie stosownych przepisów (Rozporządzeńe Ministra

Budownictwazdnia14lipca 2006 roku DZ.U. Nr 136 poz.964,

tekst jednolity

z2016rokll

DZ.U. poz 1757) oraz moż Iiwoś citechniczno-technologicznych danej oczyszczalń ś cieków
orazuzyskjwanego stopnia redukcji ł adunku zanieczyszczeń (zgodńe z definicją zawaĘ w

§

5 pkt 5 Rozporządzenia)

5

Skł ad jakoś ciowy ś cieków wprowadzanych ptzez dostawcę ś cieków do urządzeń
Zakł adujest podstawą do zaliczenia ś cieków do okreś lonejkategorii ś cieków moż liwych do
o

czy szczenia w w ządzeniach.

Dopuszczalne stęż enie wskź ników zańeczyszczęnnależ y rozumieć jako wynikające z
zał oż eń pĄektowych, ś redniodobowe wskź

niki zańeczyszczeń w ś ciekachdopł ywających

do oczyszczalni ś cieków.

Ścieki nie zawierające przekroczeń dopuszczalnych stęż eń wskaź ników
zaniecryszczeń będą zaliczane do kategorii I.
Cena za

l

m3 ś cieków zawierających przekroczęńa będzie uzależ niona od stopnia

przelł oczenia danego wskaź nika. Jeż eli przekł oczenie dopuszczalnego stęż enia substancji
doĘ czy więcej niż jednego wskź nika, opł ata będzie naliczana Ę lko za jeden wskąź ,nik,
którego przekoczenie procentowe będzie największe.

Zal<ł ad moż e odmówić przyjęcia ś cieków o wska:ź nikach zańeczyszczeń
przekł aczających wskź niki okreś lone w odpowiednich przepisach zańerających wlmagania
dotyczące jakoś ciś ciekówwprowadzanychdourządzeńkanalizasy jnych.

Poniż ej zarńeszcza się przykł ad obliczenia ceny netto

l

m3 ś cieków w przypadku

przeLaoczenia parametru BZT 5

Tabela Nr 3
kzykł ad obliczarria ceny nefto 1 m' ś cieków dla moż liwoś citechnicznotechn olo gicznych o czy szczalni ś cieków w Polanowie

Kategorla
Parametr

Kategoria ll

!

Wartoś ć

Wartoś ć
dopuszczalnego

Cena

stęż enia

nętto

w ś ciękach

stęż eń

zbadń
pobranej

przęwoczęnia
do kat I

Cena
bazowa

Cena
końcowa

nętto

netto

próby

mg/dm3

zł ]Ń

mg/dm3

o/
/o

zf,lm3

zł Jm3

BzT 5

416

6,47

560

35

6,47

8,73

Fosfor

12,6

6,47

15

I9

6,4,7

7,70

63

6,47

70

l1

6,47

7,18

ogóIny

Azot
ogólny

6

W podanym przyl<ł adzie odbiorca ze względu na przekroczenie BZT 5 zapł aci za I m3
odprowadzonych ś cieków cenę 8,73 zŁlm3 netlo.

6.

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaż enia nieruchomoś ci w urządzenia

pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
prowadzone są zgodnie

z

i

przepisami Ustawy

i

zbiorowe odprowadzenie ś cieków

Rozporządzęńa wymienionymi w pkt.

1

Informacje ogólne.

Łączna opł ata za zbiorowe zaopatrzeńe w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś cieków
naliczanajest dla odbiorców nieopomiarowanych (tzvl. ryczahowców) w kaZdym miesiącu,
natomiast dla odbiorców opomiarowanych naliczana jest zarówno miesięcznie (firmy) jak
i kwartalnie (gospodarstwa domowe) na podstawie fa7ś ycznego odczytu wodomierza.

Iloś ódostarczonych ś cieków, zgodnie

z

art. 27 ust 5 Ustawy, ustala się

jako równą

iloś cipobranej wody.

W przypadku niesprawnoś ci wodomierza, jeż eli umowa nie stanowi inaczej, iloś ć
pobranej wody ustala się na podstawie ś redniego zaż ycia wody w okresie 3 miesięcy przed

stwierdzeniem niesprawnoś ci wodomierza, a gdy to nie jest moż liwe na podstawie ś redniego
zuż ycia w analogicznym okresie roku ubiegł ego.

7.

warunki stosowania cen
7.| Zakr.es ś wiadczonych usł ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
Zakł ad Usł ug Komunalny w Polanowie prowadzi dział alnoś ćw zakresie zbiorowego

zaopatrzeńa w wodę i zbiorowego odprowadzania ś cieków na podstawie art. 16 ust.3 Ustawy
o zbiorowym dostarczaniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ś cieków jako gminna jednostka
or ganizacylna niepo s iadaj ąca

o

ZaŁJad zobońązany

sobowo ś ciprawnej

jest do

.

zapewnienia sprawnoś ci posiadanych wządzeń

wodociągolvych do realizacji usł ug dostawy

wody w

wymaganej iloś cii jakoś ci, pod

odpowiednim ciś nieniemorazwządzeńkanalizacyjnych do realizacji usfug odprowadzania (w

tym oczyszczania ś cieków) - w sposób ciągł y i niezawodny, zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

7

wĘ §ffi&*'

'

Łączna opł ata zazbiorowe zaopatrzeńe w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś cieków naliczana

jest

dla

odbiorców nieopomiarowanych (ż w. ryczakowców) przyjmując wskaź niki podane

w Rozporządzeńu Ministra Infrastruktury z dńa 14 sĘ czńa 2002 r. w sprawie okreś lenia
przeciętnych

nonn zuż ycia wody w kńdym miesiącu, natomiast dla

odbiorców

opomiarowanych na|iczanajest zarówno miesięcznie (firmy) jak i kwartalnie (gospodarstwa
domowe) na podstawie faktycznego odczytu wodomierza.
7.2 Standardy jakoś ciowe obsł ugi odbiorców usł ug

V/ zakresie jakoś ciś wiadczonych usł ug ZaWad Usfug Komunalny w Polanowie
realizuj e zadańa okreś lonę w:

-

ustawie o zbiorowym zaopatrzeńu w wodę i zbiorowl.m odprowadzaniu ś cieków

- regulaminie

-

dostarczania wody i odprowadzania ś cieków

umowach z poszczególnymi odbiorcami usł ug wodociągowo- kanalizacylnych

- przepisach prawnych doĘ czących ochrony ś rodowiska

Zakł ń zapewnia

cał odobową obsł ugę

w zakresie prawidł owego funkcjonowania

w ządzeń wodoc iągolyych i kana|izacyj nych.

Zbiorowę zaopabzeńe w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usfug
w oparciu o takie same zasady technologi cznę iteci'rniczne.
Woda ujmowanajest wył ącznie zujęć gł ębinowych i poddawana procesom uzdatniania.

Jakoś ćwody produkowanej przez Zakł adjest pod stał ą kontrolą zarówno wewnętrzną jak
zevł nętrzną prowadzoną przęz panstwowych inspektorów sanitarnych

i

i

jest przez ńch

okreś lana jako speł niająca nolmy wody zdatnej do spoż ycia.

W

celu zapewnienia ciągł oś cii jakoś ciusł ug Zakł ad posiada zarówno na stacji

uzdatniania wody jak

i na

oczyszczalniach ś cieków elektroniczny system monitoringu

procesów produkcyjnych, umozliwiających likwidację ewentualnych zaŁJóceń w procesie
dostarczania wody i odbioru ś cieków dla mieszkańców Miasta i Gminy Polanów.
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