Kraków, dnia 5 października 2020 r.
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Krakowie
KR.RZT.70.16.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 stawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1437 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz
zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czorsztyn:
I.

Zatwierdzam taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czorsztyn na okres
3 lat, ustaloną przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. z siedzibą w Nowym
Targu, prowadzące działalność na terenie gminy Czorsztyn, zgodnie z załącznikiem do niniejszej
decyzji, w tym:
1. Rodzaj i strukturę taryfy, taryfowe grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen i stawek opłat,
warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe.
2. Warunki stosowania cen i stawek opłat - Rozliczenie w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków następuje na podstawie określonych w taryfie:
a) cen podanych dla 1 m3 odprowadzonych ścieków, które odbiorca usług jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorstwu, za okres rozliczeniowy, za ilość ścieków odprowadzonych przez
odbiorcę usług,
b) stawek opłat abonamentowych za okres rozliczeniowy, które odbiorca usług jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych
w gotowości do świadczenia usług oraz za jednostki odczytu wodomierza lub urządzenia
pomiarowego i rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków,
c) stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych.

II.

Orzekam o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.070.165.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., do dnia wejścia
w życie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu wystąpiło
z wnioskiem z dnia 31 marca 2020 r. o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz
zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, na okres 3 lat, na terenie gminy
Czorsztyn.
Obecnie dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu,
dla obszaru gminy Czorsztyn, obowiązuje taryfa zatwierdzona na okres 3 lat decyzją Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie znak: KR.RET.070.165.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Pismem znak: KR.RZT.70.16.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwany dalej:
organem regulacyjnym) zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania oraz wezwał Wnioskodawcę do
skorygowania wniosku w zakresie wyodrębnienia taryfowych grup odbiorców usług oraz do weryfikacji
zasadności wnioskowanych cen i stawek oraz przeanalizowania możliwości optymalizacji kosztów.
W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 25 czerwca 2020 r. Wnioskodawca złożył skorygowany
wniosek taryfowy.
Pismem znak: KR.RZT.70.16.2020 z dnia 23 września 2020 r., organ regulacyjny zawiadomił Strony
o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W odpowiedzi na
zawiadomienie Wnioskodawca pismem z dnia 28 września 2020 r. oświadczył, iż nie wnosi uwag do
zgromadzonego materiału.
Wniosek o zatwierdzenie taryfy oraz załączone do niego materiały wraz z uzupełnieniami spełniają
wymogi określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego
2018 r.
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warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. z 2018 r., poz. 472).
Zgodnie z art. 24 j ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków
ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego
wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku o skrócenie okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Czorsztyn, konieczność zmiany taryf argumentuje przede
wszystkim wzrostem kosztów amortyzacji oraz kosztów pożyczek od kosztów odsetek od zaciągniętych
kredytów i pożyczek, co związane jest z realizowanymi inwestycjami, jak również wzrostem ponoszonych
kosztów za dostawy energii elektrycznej oraz kosztów wywozu osadów ściekowych. Są to bardzo istotne
składniki kosztów mające bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat, jednocześnie niezależne od
Wnioskodawcy
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Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, jak również przeanalizował
i zweryfikował załączone przez Wnioskodawcę dokumenty, w tym m.in: sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, ustalenie
poziomu niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów wg taryfowych
grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf oraz współczynniki alokacji w okresie
obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi, analizy ekonomiczne
związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne regulowane
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310). Przedsiębiorstwo
udokumentowało zmianę warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.
W związku z pozytywną oceną projektu taryfy wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo
wodne, jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził
taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czorsztyn, na wnioskowany okres czasu.
Jednocześnie organ regulacyjny orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy
dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czorsztyn, zatwierdzonej ostateczną decyzją
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, znak: KR.RET.070.165.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Okres ten zostaje skrócony do dnia,
w którym wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czorsztyn,
zatwierdzona niniejszą decyzją.
Mając na uwadze spełnienie przesłanek ustawowych organ regulacyjny orzekł jak na wstępie.

Pouczenie
I.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z dniem
doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.

II.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 24f
ust. 1 w związku z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

III.

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 518,16 zł.
Wskazaną opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się
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ostateczna, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta
50 1130 1017 0020 1510 6720 0026.
Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA
Małgorzata Owsiany
/Dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu- email
2. Wójt Gminy Czorsztyn - ePUAP
3. RZT a/a
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