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DECYZJA

a zatwierdzeniu taryfy

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki WodneJ' Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie  z  siedziba  w  Bydgoszczy  na  podstawie  art.  24c  ust.  2  oraz  27a  ust.  1  ustawy z  dnia  7  czerwca
2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w wode  i  zbiorowym  odprowadzaniu  Sciek6w  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.
328 z p6Zn.  zm.), wzwiazku z art.  240  ust.  3  pkt 27  ustawy z dnia  20 lipca  2017  r.  Prawo wodne  (Dz.  U.
z2017  r.,  poz.  1566  ze  zm,),oraz    art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postepowania
administracyjnego (Dz.  U. z 2O17,  poz. 1257 z p6Zn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku     ztoZonego     przez     przedsiebiorstwo    wodociagowo-kanalizacyjne     dziataJ'aCe    jakO     Zaktad
Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku  Pomorskim  ul.  Podmiejska 3 , 78-5OO Drawsko Pomorskie
o  zatwierdzenie  taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wode  i  zbiorowego  odprowadzania  Sciek6w  na
terenie Gminy Drawsko Pomorskie na okres 3 lat,

zatwierdzam
taryfe   dla   zbiorowego   zaopatrzenia   wwode   i   zbiorowego   odprowadzania   Sciek6w   dla      Zaktadu
Wodociag6w i KanalizacJ.i Sp- z o.o. w Drawsku Pomorskim    na terenie Gminy Drawsko Pomorskie.
Brzmienie taryfy okreSIa zatacznik stanowiacy integralna czeS€ ninieJ.SZegO rOZStrZygnieCia.

UZASADNIENIE

Zgodnie  z  art.  24b  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wode  i  zbiorowym  odprowadzaniu
Sciek6w   przedsiebiorstwo   wodociagowo-kanalizacyjne   przekazuJ'e   OrganOWi   regulaCyJ'nemu   WniOSek
o zatwierdzenie  taryfy.  JeZeli  wynik  oceny,  weryfikacJ.i  lub  analizy  ztoZonego  wniosku  jest  pozytywny,
organ regulacyJ.ny ZatWierdZa taryfe W drOdZe deCyZJ.i.
Zaktad   Wodociag6w   i   KanalizacJ'i   Sp.   z   o.o.   w   Drawsku   Pomorskim   ztoZyt   do   Dyrektora   RZGW   w
Bydgoszczy wniosek o zatwierdzenie tar\rfy na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorOWe OdPrOWadZanie
Sciek6w dla  Gminy Drawsko  Pomorskie. W zwiazku z powyZszym  pismem  z dnia  ll.04.2O18  r.  Dyrektor
RZGW w Bydgoszczy zawiadomit strony postepowania o jego wszczeciu.
W  trakcie   postepowania   administracyjnego,   na   podstawie  zgromadzonego   materiatu   dowodowego
ustalono,     Ze     Przedsiebiorstwo     wodociagOWO-kanalizacyJ'ne     OPraCOWatO     taryfe     dla     ZbiOrOWegO
zaopatrzenia w  wode i zbiorowego odprowadzania Sciek6w, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie
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ozbiorowym    zaopatrzeniu    w    wode    izbiorowym    odprowadzaniu    Sciek6w    oraz    z    przepisami
rozporzadzenia   Ministra   Gospodarki   Morskiej   iZeglugi   Sr6dladowej   z  dnia   27   lutego   2018   roku   r.
w sprawie okreSlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunk6w rozliczefi za  zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w.
Organ  regulacyJ'ny  dOkOnat OCeny  PrOJ'ektu  taryfy  pod  WZgledem  ZgOdnOSci  z przepisami  ustawy z  dnia
7 czerwca   2001   r.   o   zbioro\^rym   zaopatrzeniu   w  wode   i   zbioro\^rym   odprowadzaniu   Sciek6w  oraz

przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ponadto Dyrektor RZGW w Bydgoszczy dokonat
analizy    zmiany    warunk6w    ekonomicznych    wykonywania    przez    przedsiebiorstwo    wodociagowo-
kanalizacyjne   dziatalnoSci   gospodarczej/   w   tym   marZy   zysku,   oraz   dokonano   weryfikacJ.i   kOSZt6w,
okt6rych   mowa  w  art.  20   ust.  4  pkt  1,   ustawy  o  zbioro\^rym  zaopatrzeniu  w  wode   i  zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w pod wzgledem celowoSci ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interes6w
odbiorc6w ustug przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
Organ regulacyjny uznat Ze wynik analizy weryfikacji i oceny okazat sis bye pozytywny /w tym celu organ
uznat zatwierdzenie przedtoZonej taryfyjako uzasadnione i konieczne.
Majac  powyZsze  na  uwadze  organ  odstapit  od  szczeg6towego  uzasadnienia  decyzji  maJ'aC  na  uWadZe
moZliwoS€jaka daJ'e W tym ZakreSie art. 107 § 4 kpa
Majac na uwadze powyZsze naleZato orzec jak w sentencJ.i.

POUCZENIE

1.   Od  niniejszej decyzji stuZy stronom odwotanie do Prezesa W6d Polskich za  poSrednictwem  Dyrektora
Regionalnego Zarzadu  Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy  Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskiewterminie 14dniod dniajeJ. dOreCZenia (art. 127 § 1i § 2, art.  129 § 1 i§2 k.p.a.)I
2.   W  trakcie   biegu  terminu   do  wniesienia   odwotania   strona   moZe   zrzec  sic   prawa   do  wniesienia
odwotania wobec organu administracji publiczneJ., kt6ry wydat decyzJ.e (art. 127a § 1 k.p.a.).
3.   Z   dniem   doreczenia   organowi   administracji   publicznej   oSwiadczenia   o   zrzeczeniu   sic   prawa   do
wniesienia odwotania  przez ostatnia ze stron  postepowania, decyzja staje sis ostateczna i prawomocna

(art.  127a § 2 k.p.a.).
4.   Decyzja  podlega  wykonaniu  przed  uptywem  terminu  do  wniesienia  odwotania,  jeZeli  jest  zgodna
z Zadaniem  wszystkich  stron  lub J.eZeli wszystkie  strony zrzekty sic  prawa  do wniesienia  odwotania  (art.
130 §4 k.p.a.).

5.  Za  wydanie  decyzji,  przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne  ponosi optate w wysokoSci  500 zt.
Na  rachunek  bankowy  organu  regulacyjnego,  w  terminie  14  dni  od  dnia,  w  kt6rym  decyzja  stata  sic
ostateczna, na rachunek RZGW w Bydgoszczy 76 1130 1017 0O20 151O 672O 0043.
6.  Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciek6w w terminie 7  dni od  dnia, w kt6rym  decyzJ'a  Stata  Sis  OStateCZna  taryfa  ZOStanie SkierOWana  dO
ogtoszenia w Biuletynie lnformacji PubliczneJ. Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7.   Stosownie do art. 24f ust.  1  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode  i zbiorowym  odprowadzaniu
Sciek6w taryfa wchodzi w Zycie po uptywie 7 dni od dnia ogtoszenia.
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1.    Zaktad Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku  Pomorskim  ul.  Podmiejska 3 , 78-500 Drawsko
Pomorskie wraz z zatacznikiem

2.   Burmistrz Drawska Pomorskiego, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 41, 78-50O Drawsko Pomorskie
3.   a/a wraz z zatacznikiem
4.   REF w/m wraz z zatacznikiem
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Ill. Tarvfowe qrupy odbiorc6w ustuq-

Tabela 1 -  Podziat Odbiorc6w na grupy.

Spos6brozliczenia Okres Grupa

Podgrupa

woda + Scieki woda Scieki

A B C

Grupa I

Wodom ierzgt6wny
1  m-c 1 1A 1B 1C

2 m-ce 2 2A 2B 2C

6 m-cy 3 3A 3B 3C

Wodom ierzloka[owylubinnypodlicznik
1  m-c 4 4A 4B 4C

2 m-ce 5 5A 5B 5C

Ryczaft w/gnormHydranty
1  m-c 6 6A 6B 6C

3 m-ce 7 7B

Grupa  ll

Wodom ierzgt6wny 1  m-c 8 8A 8B 8C

DuZa litera przy numeIZe gruPy tar)rfOWej OkreSla zakres Swiadczonych ustug:

- A - dostawa wody i odbi6r §ciek6w,

- B -  tylko dostawa wody)

- C - tylko odbi6r Sciek6w]

np.  1A:  grupa  I,  1  - wodomierz  gt6wny  rozliczany  co  miesiac,  A  -  dostawa  wody  i

odbi6r Sciek6w.

Grupa taryfowa  I:

Podgrupa  taryfowa  lA -  sa  to  odbiorcy]  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi    wodomierz    gt6wnyJ    POSiadajaCy    PrZytaCZe    WOdOCiagOWe    i    PrZytaCZe

kanalizacyjne]    korzystajacy   z   uslug    dostawy   wody   i   odprowadzania   Sciek6w.

Rozliczani 1  raz w miesiacu (12 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  lB  -  sa  to  odbiorcy)  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi   wodomierz   gt6wny,    posiadajacy   przytacze   wodociagowe,    korzystajacy

z ustug dostawy wody.  Rozliczani 1  raz w miesiacu (12 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  lC  -  sa  to  odbiorcy]  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi   wodomierz   gt6wny,    posiadajacy   przylacze    kanalizacyjne,    korzystajacy
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z uslug odprowadzania Sciek6w (woda wlasna).  Rozliczani  1  raz w miesiacu (12 razy

wroku);

Podgrupa  taryfowa  2A  -  sa  to  odbiorcy]  jak  grupa  lA  lecz  rozliczani  co

2 miesjace (6 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  2B  -  sa  to  odbiorcy)  jak  grupa  lB  Iecz  rozliczani  co

2 miesiace (6 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  2C  -  sa  to  odbiorcy]  jak  grupa  lC  lecz  rozliczani  co

2 miesiace (6 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  3A  -  sa  to  odbiorcyl  jak  grupa  lA  lecz  rozliczani  co

6 miesiecy (2 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  3B  -  sa  to  odbiorcy'  jak  grupa  lB  lecz  rozliczani  co

6 miesiecy (2 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  3C  -  sa  to  odbiorcy]  jak  grupa  lC  lecz  rozliczani  co

6 miesiecy (2 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  4A  -  sq  to  odbiorcy]  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi wodomierz lokalowy lub  inny podlicznik,  korzystajacy z uslug  dosta\vy wody

i odprowadzania Sciek6w.  Rozliczani  1  razLW mieSiqCu (12 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  4B  -  sa  to  odbiorcy]  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi wodomierz lokalo\^ry tub  inny podlicznik)  korzystajacy z usTug dosta\ny wody.

Rozliczani  1  raz w miesiacu (12 razy w roku);

Podgrupa taryfowa 5A - sa to odbiorcy] jak grupa 4A lecz rozliczani co dwa

miesiace (6 razy w roku);

Podgrupa taryfowa 5B - sa to odbiorcyJ jak gruPa 4B lecz rozliczani co dwa

miesiace (6 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  5C  -  sa  to  odbiorcyJ  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi wodomierz lokalowy lub inny podlicznik, korzystajacy z ustug odprowadzania

Sciek6w. Rozliczani co dwa miesiace (6 razy w roku);

Podgrupa  taryfowa  6A  -  sa  to  odbiorcy]  bez  wodomierza  lub  urzadzenia

pomiarowego,  korzystajacy  z  ustug  dostawy  wody  i  odprowadzania  Sciek6w.  IloS6

dostarczonej     wody      I     odprowadzonych      §ciek6w     ustalona      na      podstawie

rozporzadzenia   Ministra   lnfrastruktury  z  dnia   14   stycznia   2002   roku   w  sprawie

okreSIenia   przecietnych   norm   zuZycia   wody   (Dz.U.   nr   8]   poz.   70),   rozliczenie

dokon)AVane CO mieSiaC (12 razy w roku).

5
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Podgrupa  taryfowa  6B  -  sa  to  odbiorcy]  bez  wodomierza]  korzystajqcy  z

ustug dostawy wody.  lloS6 dostarczonej wody ustalona na podstawie rozporzadzenia

Ministra    lnfrastruktury   z    dnia    14    stycznia    2002    roku    w    sprawie    okreSlenia

przecietnych  norm  zuZycia  wody  (Dz.U.  nr  8]  poz.  70)I  rozliczenie  dokonywane  co

miesiac (12 razy w roku).

Podgrupa  tar)rfowa  6C  -  sa  to  odbiorcy)  bez  wodomierza  tub  urzadzenia

pomiarowego)   korzystaJ'aCy   Z   uStug   OdbiOru   Sciek6w.   IloS6   odebranych   Sciek6w

ustalona na podstawie rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002

roku  w  sprawie  okreSIenia  przecietnych  norm  zuZycia  wody  (Dz.U-  nr  8,  poz.  70)I

rozliczenie dokon)rvane co miesiac (12 razy w roku).

Podgrupa  taryfowa  7  -  sa  to  odbiorcy  posiadajacy  hydranty,  z  kt6rymi

przedsiebiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne zawarto  umowe  na dostawe wody na
cele  p.POZ.  I[oS6  dostarczonej  wody  ustalona  na  podstawie  informacji  Pahstwowej

Powiatowej   Komendy   StraZy   PoZarnej]   rozliczenie   dokon\rvane   co   3   miesiace

(4 razy w roku).  lloS6 utrzymyv\/anych hydrant6w ustalana w/g umowy.

Grupa taryfowa II:

--   --- Podgrupa-±aryfowa  8A  -  sa  to  odbiorcyJ  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia
Ei

stanowi   wodomierz    gt6wny]    posiadajacy    przylacze    wodociagowe    i    przytacze

kanalizacyjne]    korzystajacy   z   ustug   dostawy   wody   i   odprowadzania   Sciek6w.

Rozliczani 1  raz w miesiacu (12 razy w roku);

podgrupa  talyfowa  8B  -  sq  to  odbiorcy)  dla  kt6rych  podstawe  rozliczenia

stanowi wodomierz gt6wny, posiadajacy przytacze wodociagowe, korzystajacy

z ustug dostawy wody.  Rozliczani 1  raz w miesiacu (12 razy w roku);

lVI   Rodzaie i \^rvsokoS6 Gen  i stawek opTat.

W  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wode  i  zbiorowego  odprowadzania

Sciek6w  wystepuje  jedna   grupa   taryfowa   odbiorc6w,   kt6ra   obejmuje  wszystkich

ustugobiorc6w.  Cena dostavy 1  m3wody oraz odbioru  1 m3sciek6w jest jednakowa w

danej grupie i ma zastosowanie do wszystkich odbiorc6w.

W tabeli 2 zestawiono ceny i stawki oplat dla poszczeg6lnych grup tar)rfowych

odbiorc6w. Na dzieh sktadania wniosku podatek VAT wynosil 8%-

Do   ujetych   w  tabeli   Gen   i   optat  naleZy  doliczy6  podatek  VAT  w  obowiazujacej

wysokoSci.

6
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Tabela 2_ Zestawienie Gen i stawek oplat.

Lp
Wyszcze g6 lnienie

WartoS6

Jedmo stka

W okresie od 1
W okresie odl3do24 W okresie od25do36

do  12 miesiqca miesiqca miesiqca
ob owiqzyw ania obow iqzyw avia obowiqzyw aria

nowej taryfy nowej taryfy nowej tary_fy
GRUPA I

1.0 Ceny:

1.1 dostawa wody 3,40 3,41 3,32 zt/m 3

1.2
odprowadzanie§ciek6w

7,59 8,62 8,57 zt/m 3

2.0 Stawki optat abonamento\^rych:

2.1 grupa lA ll,73 12,07 12,09 zt/od biorce/m-c

2.2 grupa lB 9,53 9,57 9,61 zt/od biorce/m-c

2.3 grupa lC 9,03 9,37 9,47 zt/od biorce/m-c

2.4 grupa 2A ll,73 12,07 12,09 zt/od biorce/m-c

2.5 grupa 2B 9,53 9,57 9,61 zt/od biorce/m-c

2.6 grupa 2C 9,03 9,37 9,47 zt/od biorce/m-c

2.7 grupa 3A ll,73 12,07 12,09 zt/od biorce/m-c

2.8 grupa 3B 9,53 9,57 9,61 zt/od biorce/m -c

2.9 grupa 3C 9,03 9,37 9,47 zt/od biorce/m-c

2.10 grupa 4A 6,83 6,87 6,99 zt/od b iorce/m -c

2.ll grupa 4B 6,83 6,87 6,99 zt/od biorce/m -c

2.12 grupa 4C 6,83 6,87 6,99 zt/od biorce/m-c

2.12 grupa 5A 6,83 6,87 6,99 zt/od biorce/m -c

2.13 grupa 5B 6,83 6,87 6,99 zt/od bio roe/m -c

2.14 grupa 5C 6,83 6,87 6,99 zt/od biorce/m-c

2.15 grupa 6A 9,01 9,43 9,46 zt/od biorce/m-c

2.16 grupa 6B 6,81 6,93 6,98 zt/od biorce/m-c

2.17 grupa 6C 6,31 6,73 6,84 zt/od biorce/m-c

2.18 grupa 7 6,81 6,93 6,98 zt/hyd rant/m-c

GRUPA Il

3.0 Ceny:

3.1 dostawa wody 3,80 3,80 3,80 zt/m3

3.2
odprowadzanie§ciek6w

8,25 8,25 8,25 zt/m 3

4.0 Stawki optat abonamento\^rych:
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4.1 podgrupa 8A 13,22 13,35 13,54 zt/od biorce/m-c

4.1 podgrupa 8B 9,89 10,66 10,78 zt/od bi o roe/m -c

5.0 Optaty dla wszystkich grup odbiorc6w:

5.1

za przekroczeniewarunk6wwprowadzaniaSciek6w

0 0 0
zt/kgzanieczyszczeh

5.2
za przytaczenie dourzadzehwod.-kan_

0 0 0 zt/przytaczen ie


