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DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej

w Gliwicach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Żory sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240Żory

Prezydent Miasta żory
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

znak sprawy: G1.RZT.70.169,202L

DECYZJA

Na podstawie art.24b ust, 1,24c ust. 2oraz 27a ust. l ustawy zdniaT czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j' Dz' U. z 2o2o r., poz,2a28, zwanei dalej

,,uzzwoś''), w związku z art. 1o4 s 1 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j, Dz. U. z 202J. r. poz. 735, zwanej dalej ,Kpa"), po przeprowadzeniu

postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
sp. z o,o. z siedzibą w Żorach z dnia 25 maja 2027r' zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żory oraz gminy Jastrzębie Zdrój

w odrąbie ul. osińskiej, Myśliwskiej i Rajskiej-na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIEN!E

W dniu 25 maja 2oŻ1' r, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Żory sp. z o'o, z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Wodociągowa 10 z dnia 24 maja2oŻ7 r'

o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na

terenie gminy Żory oraz gminy Jastrzębie Zdrój w odrąbie ul' osińskiej, Myśliwskiej i Rajskiej na okres 3

lat.
Pismem z dnia 02 czerwca 2027 r, znak GL.RZT.70,L69'2027.BN organ regulacyjny zawiadomił

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żory oraz gminy Jastrzębie

Zdrójw odrąbie ul. osińskiej, Myśliwskiej i Rajskiej na okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on

sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny

wystosował wezwanie w dniu 02 czerwca 2o2L r. znak G L'RZT'7I,t69 '202L BN w trybie art' 27b ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do
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przedłożenia informacji dotyczących korekty wniosku taryfowego o wskazanie aglomeracji dla
wnioskowanej gminy, opisania działań ograniczających zużycie energii elektrycznej, wy.;aśnienia czy
Spółka prowadzi hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków i czy dziaialność ta została
wyłączona z kalkulacji taryfowej, przedłożenia dokumentów księgowych, opisania kosztów i ich
wartości, które wpływają na wzrost cen i stawek opłat, przedłożenia kalkulacji pozostałych kosztów oraz
kosztów dotyczących usług obcych, ponownej weryfikacji zasadności zaproponowanych cen.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia ].5 czerwca 2021' r., które doręczone zostało organowi
regu|acyjnemu w dniu 15 czerwca 2O2I r., Wnioskodawca przedstawił niezbędne wyjaśnienia, iałączył
stosowne dokumenty.
W dniu 30 czerwca 2OŻL r' Wnioskodawca pismem z dnia 29 czerwca 2O21'r, dostarczył do organu
regulacyjnego autokorektę projektu taryfy obniżając ceny ścieków.
Zawiadomieniem z dnia 02 lipca 202L r' znak: GL.RZT.70.169'2o2L.BN organ regulacyjny poinformował
strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem
dowodowym,
Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeIi wynik oceny'
weryfikacji lub analizy, o których moWa W art.24c ust, ]. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny'
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalneg o Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co
następuje,
Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
izbiorowe odprowadzanie ściekówstanowiustawa zdnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuw 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'RozporządzeniaMinistraGospodarkiMorskiejiŻeglugiŚródlądowej zdnia27lutego20L8r.
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz Warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2O1l8 r., poz.472ze zm,)'
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 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług,poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, W celu zapewnienia ochrony
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym Wzrostem cen, Z powyższym koresponduje $ 3 ww,
Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje
taryfę w sposób zapewniający m'in' uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę ódbiorców usług
przed nieuzasadnionym Wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie 5 3 pkt 1 lit. b przywotanego
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów wiążących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usługprzez nieuzasadnionym Wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z 5 3 pkt 1 lit. a ww' Rozporządzenia, zgodnie
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów.
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowe1 anaiizie pod względem
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich
ponoszenia. organ regulacyjny zwaźa, iż Wnioskodawca W swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługiwe wnioskowanejwysokości'

organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen istawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom
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niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wplywające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj. Wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów materiałów,
Wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost kosztów zagospodarowania osadów ściekowych oraz
Wzrost cen hurtowego zakupu wody od GPW s'A. w Katowicach. Planowane Wysokości cen i stawek
opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania' Prognoza kosztów została oparta na:

założeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości
usług iwarunków ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu, Wysokość
kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości
sprzedanej wody i ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wzrostu sprzedaży w latach 202]'
- 2024 i planowanych cen jednostkowych ww. usług.

określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie praWnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Zory oraz gminy Jastrzębie ldrój w odrąbie ul. osińskiej, Myśliwskiej
i Rajskiej na okres 3lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie
rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art' 24d uzzwoś, opłatę w wysokości 530,07 zł

uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE

t. od niniejszej decyzji służy stronom praWo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2' W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu, 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 i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwotania.

Z upoważnienia Dyrektora
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Przedsiębiorstwo Wodociągów l o,o., ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory

Prezydent Miasta Żory, A|. Wojska Polskiego 25,4Ą'złoŻory
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al, Józefa Piłsudskiego 60,44'335 Jastrzębie'Zdrój
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