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DECYZIA

Napodstawięart.24c ust 1 i 2w rwiązkuzart.24 bust.l, orazrlapodstawie 27aust.l i2 oraz

3pkt2)i27cust. 1ustawyzdnia7czerwca200Ir,ozbiorowymzaopatrzenilwwodęizbiorowym

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 t. poz. 328 ze zm.) oraz w rwiązku z art. I04 ustawy

z dnia14 częrwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz,U, Z2017,poz. 1257),

po rozpatrzeńu wniosku Zakładu EnergeĘki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy §p. z

o.o. o zatwierdzenie 1.:ł"1ty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie gminy Choroszcz na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorow ego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy

Choroszcz na okres 3Iatzgodnie z wnioskiemZakładl EnergeĘki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w

Choroszczy Sp. z o.o. z dnia 12 marca 2018r. w następującej wysokości:

Wielkość cen i stawek opłatzazaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

w okresie od l do

12 miesiąca

obowiązywania
taryty

w okręsie od 13 do

24 miesiąca
obowią4rwania

taryty

W okresie od 25 do

36 miesiąca
obowiązywania

taryfy

l
Grupa 1 cena wody (ń/m') 3,66 3,90 4,I0

gospooar§Iwa

dómowę
Stawka opłaty
abonamentowej (zUm-c)

4,74 4,85 4,97



Wielkość cen i stawek opłatza odprowadzanie ścieków

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

z obowiązuj ącymi przepisami.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2018 r na wniosek Zal<ładu EnergeĘki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w

Choroszczy Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfu dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choroszcz

zgodnie z art.24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pismem z dnia 28 marca 2018r. Znak: BI.RET.070.125.2018.TR organ regulacyjny wervłń

wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku z dnia 12 marca 2018 r. W odpowiedzi na

wezwanie Wnioskodawca przedstawił stosowne dokumenty w przedmiotowej sprawie.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. organ regulaclny pismem Znak: BI.RET.070.505.2018.TR wervłń

Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji lub dokumentów uzasadniających wzrost cen i stawek opłat w

przedłożonymwniosku o zatwięrdzenie taryfu. W odpowiedzinawezwanie WnioskodawcańoĘł korektę

wniosku taryfowego orazuzasadnił wzrost cen i stawek dla zborowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków w kolejnych latach obowiąrywania taryĘ. W}nika on z prowadzonych licznych

inwestycji uwarunkowanych modernizacj ą vządzeń wodociągowych oraz urządzeń do odprowadzania i
oczyszczania ścieków. Wnioskodawca wskazń, ze proponowane zmiany cen i opłat mają na celu pełne

pokrycie kosźów utrzymania działalności wodociągowo - kanalizacyjnej oraz lzyskartie przychodów

pokrywającychkosztyobsługizadłużeniaz$llłuzaciągnięĘchpoĘczek.

Przedłożonataryfa podle gazatwierdzeniuprzez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji

lub analizy, o którym mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiafu dowodowego

ustalono, że Wnioskodawca opracował taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie gminy Choroszcz zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ustawy o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jedn. Dz.IJ. z 201,7 r. poz.

328 oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żegtugi Śródlądowej z dnia 27

Lp.

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek
opłat

W okresie od 1 do 12

miesiąca
obowiązywania

taĄiĄ/

W okresie od 13 do

24 miesiąca
obowiązywania

taryty

W okresie od 25 do

36 miesiąca
obowiązywania

taryfy

1 Grupa 1

cena usługi
odprowadzania ścieków
(zUtln3)

5,60 6,80
,7,50

Stawka opłaty
abonamentowej (zUm-c)

3,79 3,88 3,98



lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryS oraz waruŃów

rozliczeń za ńiorowe zaopatrzeńe w wodę i zbiorowe. odprowadzanie ścieków (Dz.U z 2018 r.poz.472).

Organ regulacyjny w wlmiku roąatrzenia przedmiotowego wniosku wraz z uzupełnieniem,

stwierdził zgodnośó projektu tar:fu orazuzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę zprzepisami

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków orazzprzepisami ustawy

Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarządl Gospodarki Wodnej w BiĄmstoku Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analiry zmiany warunków ekonomicznych

wykonywania przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz dokonał weryfikacji kosźów

związanych ze świadczeniem usfug, poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej

taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosźów

w okresie obowiązywania taryĘ pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, W rwiązku z pov,yższym, iż wynik

oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryry dla zbiorolrręB9"nepatrzeniąw:łv-odę i

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choroszczjest poĄfrhy,'iiiezao Źuńilia;ie

przedmiotowątaryfę.

Mając powyzsze na uwadze orzeczono jakw sentencji.

1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Branickiego 17A, 15-085 BiaĘstok), w terminię 14

dni od dnia jej doręczenia (art,I27 § 1i § 2, art.129 § 1 i § 2k.p.a.),

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może nzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. l27a § l k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publiczrej oświadczenia o zrzeczęniu się prawa do

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i

prawomocna(ałt.127a § 2 k.p.a.).

DecyĄa podlega wykonaniu przed upłlłvem terminu do wnięsienia odwołania, jeżeli jest zgodna

zżądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony nzekły się prawa do wniesienia odwołania

(art. 130 § 4 k.p.a.). Zawydane decyzji Wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 500 zł. na

raóhunek bankowy organu regulacyl'nego , w terminie 14 dni od dniao w którym decyzja stała się

ostateczna.

Nr konta bankowego: 06 1130 1017 0020 t5l0 6720 0042

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

2.

J.

4.

5.


