Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie

Rzeszów, 2018-04-30

RZ.RET.070.3.11.2018.AZ
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
wniosku z dnia 09.03.2018 r. Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 38-540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5
w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagórz na okres 3 lat

orzeka
o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Zagórz na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.,
jak podano poniżej:
Tabela 1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie

Lp.

1

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
W - woda
Zagórz

Rodzaj cen i stawek
opłat

cena wody (zł/m3)

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
W okresie od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania
taryfy

W okresie od 13 do 24 W okresie od 25 do 36
miesiąca
miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
taryfy
taryfy

9,03

9,29

9,34

2

W 1 - woda
cena wody (zł/m3)
Kalnica

19,73

20,49

20,77

3

W 2 - woda
cena wody (zł/m3)
Średnie
Wielkie

15,02

15,63

15,87
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Tabela 2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Wyszczególnienie

Lp.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek
opłat

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
W okresie od 1 do 12
miesiąca
obowiązywania
tarvfv

W okresie od 13 do 24 W okresie od 25 do 36
miesiąca
miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
tarvfv
tarvfv
idi y i y
l a l y i y

1

S - ścieki
Zagórz

cena usługi
odprowadzania
ścieków (zł/m3)

8,26

8,57

8,67

2

S I - ścieki
Kalnica

cena usługi
odprowadzania
ścieków (zł/m3)

19,88

20,66

20,94

3

S 2 - ścieki
Średnie
Wielkie

cena usługi
odprowadzania
ścieków (zł/m3)

15,47

16,08

16,32

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 09.03.2018 r. Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. z Zagórza zwrócił się
do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzenie taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zagórz na
okres 3 lat. Po dokonaniu analizy wniosku pod względem formalnym stwierdzono, iż jest on
kompletny, ponieważ zawiera elementy formalne określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia 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). Analiza merytoryczna natomiast nie pozwalała na
jednoznaczne stwierdzenie, czy wnioskodawca spełnia wymagania określone w aktualnie
obowiązujących przepisach prawa, tym bardziej, że obowiązujące i wnioskowane ceny i stawki za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zagórz są najwyższe na terenie
właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Powyższe determinowało organ
regulacyjny do wezwania wnioskodawcy (pismo z dnia 09.04.2018 r., znak: RZ.RET.070.3.11.2018.AS)
w trybie art. 27b 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) do przedłożenia w terminie 7 dni
od daty doręczenia pisma wyjaśnień w tym zakresie. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem
z dnia 17.04.2018 r., znak: ZUT/AK/04/012018 Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. przedłożył
informacje dotyczące obecnie obowiązujących oraz wnioskowanych cen i stawek opłat za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Do informacji wnioskodawca załączył kopię Uchwały
Nr XLVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 28.12.2017 r. w sprawie dopłaty do ceny
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach
jednorodzinnych i wielolokalowych oraz tabelę stanowiącą udział składników kosztów.
Wnioskodawcę wezwano także pismem z dnia 16.04.2018 r., znak: RZ.RET.070.3.11.2018.AS do
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złożenia informacji lub dokumentów uzasadniających wzrost cen i stawek opłat. Organ regulacyjny
zakreślił siedmiodniowy termin dla dokonania tej czynności. W aktach sprawy zalega pismo z dnia
24.04.2018 r., znak: ZUT/TS/2018 stanowiące odpowiedź na powyższe wezwanie, które
wnioskodawca złożył z zachowaniem wyznaczonego przez tut. organ terminu. Uzasadniając projekt
swego wniosku taryfowego wnioskodawca wyjaśnia, iż taryfę opracowano zgodnie z obowiązującym
w tym zakresie rozporządzeniem, a wartości opłat mają pokryć niezbędne koszty prowadzonej
działalności. Wnioskodawca wyjaśnił udział kosztów dla poszczególnych usług w różnych grupach
taryfowych. Podnosi tutaj koszty: podatku od nieruchomości, wynagrodzeń, usług obcych, zużycia
energii, pozostałe. Nadto, zwrócił uwagę, że w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy marża
zysku wynosi 0%, natomiast w kolejnych dwóch latach - 2,5%, co - jak podkreśla - jest zgodne
z wytycznymi Komisji Europejskiej (dopuszczającej zysk na poziomie 6%). W poczet postępowania,
na okoliczność złożonych wyjaśnień wnioskodawca przedłożył załączniki w postaci szczegółowych
tabeli dotyczących wszystkich kosztów odrębnie dla każdej grupy taryfowej oraz kopie dokumentów
stanowiące: umowę dzierżawy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej zwartej w dniu 18.12.2017
r., deklarację na podatek od nieruchomości za 2018 rok dla ujęcia wody i oczyszczalni ścieków
Średnie W., deklarację na podatek od nieruchomości za 2018 rok dla ujęcia wody i oczyszczalni
ścieków Kalnica, deklarację na podatek od nieruchomości za 2018 rok dla oczyszczalni Zagórz.

Przystępując do oceny wniosku z dnia 09.03.2018 r., oraz dodatkowych wyjaśnień, Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Rzeszowie zważył, co następuje.
Materialno-prawną podstawę decyzji administracyjnej zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe
sposoby określania taryf i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie
aktu wykonawczego do ww. ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych
wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym
marżę zysku, oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach
obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone 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. Z powyższym koresponduje § 3 pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie którego przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje taryfę w sposób zapewniający między innymi uzyskanie
niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
1 stawek opłat. W niniejszym uzasadnieniu, organ regulacyjny odwołuje się do powyższych przepisów,
ponieważ obowiązująca taryfa posiada wysoką cenę dotyczącą zaopatrzenia w wodę dla wszystkich
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grup taryfowych, następnie cena ta, według wniosku z dnia 09.03.2018 r. ma wzrosnąć dla drugiej
grupy taryfowej (W 1 - woda Kalnica) w kolejnych okresach obowiązywania nowych taryf. Natomiast
aktualne ceny dotyczące odprowadzania ścieków, pomimo, iż są znaczne w każdej grupie taryfowej,
mają dodatkowo wzrosnąć dla pierwszej i drugiej grupy taryfowej (odpowiednio: S - ścieki Zagórz, S 1
- ścieki Kalnica). Niewątpliwie § 3 pkt. 1 lit. b przywołanego Rozporządzenia należy do kategorii
przepisów wiążących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem
cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu faktycznego nie może pominąć zasady
wynikającej z § 3 pkt. 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie z którym, opracowanie taryfy następuje
w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów. Istotne jest poprawne odczytanie treści
przepisu § 3 pkt. 1, gdyż właściwa jego interpretacja jest punktem odniesienia i podstawowym
warunkiem prawidłowego rozstrzygnięcia. Organ regulacyjny zważa, iż wnioskodawca w swoich
wyjaśnieniach podniósł okoliczności uzasadniające wzrosty, o których mowa poniżej (w pozostałych
przypadkach ceny uległy obniżeniu, natomiast z abonamentu całkowicie zrezygnowano). Organ
regulacyjny ocenił projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa oraz przeanalizował zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez
wnioskującą Spółkę swej statutowej działalności, w tym zweryfikował koszty związane ze
świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. Tut. organ w pełni podziela
argumentację wnioskodawcy dotyczącą każdego aspektu ponoszonych przezeń kosztów. Należy
podkreślić, że okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca znajdują odzwierciedlenie
w odpowiednich tabelach stanowiących obligatoryjne załączniki do wniosku. Znaczny udział
w kosztach ponoszonych przez Spółkę mają zobowiązania podatkowe oraz inne opłaty dotyczące
trzech nieruchomości wchodzących w skład majątku Spółki i bezpośrednio związanych z udzielanymi
usługami. W pozycji kosztów dotyczących podatków i opłat zawarto również kwotę dzierżawy
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala sie niezbędne przychody
jako sumę składników, do których wlicza się sumę kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz
pracowników i prognozowanego na okres obowiązywania taryfy średniorocznego wskaźnika
przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego przez strony uprawnione do
zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, a w przypadku braku zawarcia takiego układu,
wskaźnika ustalonego w corocznym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. W niniejszej
sprawie w kalkulacji Spółki uwzględniono koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
w Zakładzie Usług Technicznych. Organ regulacyjny uznaje tę kalkulację, ponieważ suma tych
wynagrodzeń nie przekracza w znaczny sposób kwot ulokowanych w Tabeli D. Suma kosztów usług
obcych także wpływa na taryfy obecne, jak i na projektowane. Ze względu na uwarunkowania
lokalizacyjne, Spółka utylizuje osady ściekowe w oddalonej o 100 km kompostowni. Wartość tej
usługi jest wysoka, lecz nie podlega podważeniu, ponieważ cena ta wynika z przeprowadzonego
postępowania przetargowego. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) kontrolę
udzielania zamówień publicznych przeprowadza Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym
argumentem podnoszonym przez wnioskodawcę, a uwzględnionym przez organ regulacyjny jest
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udział w koszcie projektowanych taryf (również tych obecnych) koszt zużycia energii elektrycznej.
Dokonana kalkulacja kosztów energii co prawda powoduje wysokie ceny za przedmiotowe usługi,
tym niemniej wysoka ilość użytkowanych pompowni ścieków wymaga pokrycia kosztów energii
właśnie poprzez ceny za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Zakład Usług Technicznych użytkuje
bowiem ponad 70 pompowni ścieków ulokowanych na odcinku 134 km długości sieci kanalizacyjnej,
co stanowi średnio jedną pompownię ścieków przypadającą na każde dwa kilometry sieci.
Oczywistym jest, że generuje to istotne zużycie energii elektrycznej. W odniesieniu do tego kosztu
eksploatacji dokonano poprawnej alokacji w Tabeli D. Uzasadniając sentencję decyzji
administracyjnej w przedmiocie zatwierdzenia wniosku taryfowego nie sposób nie odnieść się do
marży zysku, która w niniejszej sprawie w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy wynosi 0%
a w dwóch kolejnych latach - 2,5%. A zatem w niniejszej sprawie nie występuje wygórowana,
nieuzasadniona marża zysku. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 „Rozporządzenia taryfowego"
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczania
taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając
w szczególności marżę zysku. Natomiast stosownie do § 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający ochronę odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Jak wynika zatem z przepisów prawa, wysokość
marży zysku jest limitowana „ochroną odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
i stawek opłat". Jak przyjmuje orzecznictwo sądowo-administracyjne, jeżeli wskutek zawyżenia
takiego elementu, jak marża zysku wzrosły odbiorcom ceny, organ regulacyjny jest zobligowany do
odmowy zatwierdzenia taryfy. W przedmiotowej sprawie jednakże - po analizie całości dołączonej do
wniosku dokumentacji - organ regulacyjny uznał, że sytuacja taka nie zachodzi.
Zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest
narzędziem regulacyjnym mechanizmu zapewniającego równowagę pomiędzy interesem
mieszkańców oraz interesem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wnioskodawca
uzasadniając treść swego wniosku taryfowego powołał się na istotne okoliczności uzasadniające
przyjęcie takiej taryfy.
Konkludując, w przedstawionym stanie faktycznym i w obowiązującym stanie prawnym
pozytywnie oceniono i zweryfikowano wniosek Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Zagórz na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy w sposób wyczerpujący
uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia, 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 2017
r., 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.
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:

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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Otrzymują:
1) ) Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz,
2) Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz,
3) aa.-RET

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
T. 17 853 74 00 • F. 17 853 64 21 • email: rzeszow@wody.gov.pl
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