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Wrocław, dnia ~~ czerwiec 2018 r.
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
WR.RET.070.241.2018.PK
DECYZJA
Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedno Dz. U. z 2017
r. poz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jedno Dz. U. Z 2017, poz. 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku Kółka Rolnicze Rozdrażew prowadzącego działalność na terenie gminy Rozdrażew w sprawie
zatwierdzenia

taryfy

dla zbiorowego

zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego

odprowadzania

ścieków

na

terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat,
zatwierdzam
ustaloną przez Kółko Rolnicze Rozdrażew taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24b ust. 1 U.Z.Z.W. w dniu 30 kwietnia 2018 r. na wniosek Kółka Rolnicze
Rozdrażew zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat.
W trakcie
postępowania
administracyjnego,
na podstawie
zgromadzonego
materiału
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego
odprowadzania
ścieków na terenie
gminy Rozdrażew na okres 3 lat, zgodnie
z zasadami określonymi wart.
20 U.Z.Z.W. oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania 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).
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu
przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa wart. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia
przedmiotowego
wniosku, stwierdził zgodność
projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Kółka Rolnicze Rozdrażew z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne.
Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i
warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie
wieloletnich
planów rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych. Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Kółka Rolnicze
Rozdrażew działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji
ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym
ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem

kosztów związanych

obowiązywania
poprzedniej taryfy,
planowanych zmian tych kosztów w

okresie obowiązywania
interesów

odbiorców

oceny, weryfikacji

taryfy

pod względem

celowości

usług przed nieuzasadnionym

oraz analizy przedstawianego

ich ponoszenia w celu zapewnienia

wzrostem

ochrony

cen. W związku z powyższym, iż wynik

projektu taryfy dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat, jest pozytywny, należało zatwierdzić
przedmiotową taryfę. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem
Dyrektora
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
we Wrocławiu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § li § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).

2.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).

3.

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 (art. 127a § 2 k.p.a.).

4.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

5.

Za wydanie decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ponosi opłatę w wysokości
500 zł w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Powyższą opłatę należy
uiścić na konto bankowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
77 1130 10170020151067200025

(adres: ul. C. K. Norwida

34, 50-950 Wrocław):

6.

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
zostanie skierowana
do ogłoszenia
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Państwowego
Gospodarstwa Wodhęi6lWó~dy Polskie.
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Otrzymują:
1.

Q.
3.

Kółko Rolnicze Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3,63 -708 Rozdrażew
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie - a/a.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00

I faks:

+48 (71) 328 50 48

I e-mail:

wroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
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1) Projekt taryfy
1. Rodzaj prowadzonej

Znak: .~ .•~.:.

działalności.

Kółko Rolnicze w Rozdrażewie
Numer Regon 250905115

ul. Rynek 3 , 63-708 Rozdrażew o numerze

Numer KRS 0000016849

I

g-fi.T . .Q ha, ~~ ~.~t

p.~7...•.••

NIP 621-000-79-22

wydany przez Sąd Rejonowy Poznań

-Nowe

Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia

w wodę

OŚ,6341.39.2014

na podstawie

wydanego

Decyzją

z dnia 29 stycznia 2014 r. Zgodnie z zezwoleniem

Rolniczego jest korzystanie
zapotrzebowania
głębinowe

zezwolenia

ludności

z wód w zakresie poboru
w wodę

z ujęcia wód

Starosty

przedmiotem

wód podziemnych

podziemnych

Krotoszyńskiego

, które

działania Kółka

do celów zbiorowego
stanowi

cztery

studnie

położone na dz.nr 335/1 w Rozdrażewie.

2. Rodzaj i struktura

taryf.

Uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego

przygotowaliśmy

- jednolite

stawki opłat abonamentowych

ceny za m3 dostarczonej

wody i jednolite

odbiorcę usług na miesiąc. W myśl § 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia

taryfy, które zawierają:

taryfowego

w złotych na

jest to taryfa jednolita,

jednoczłonowa,
3. Taryfowe grupy odbiorców
W zakresie
jakościowe

zbiorowego
w stosunku

wodociągowych
opomiarowani.

r

usług

zaopatrzenia

do dostarczanej

które to urządzenia

Nie występują

dostawy wody. Wyłoniono
zarówno odbiorców,

w wodę

wszyscy odbiorcy

im wody.
stanowią

czynniki,

które

jeden

w jednakowy

spójny system

uzasadniałyby

więc jedną podstawową

jakim są gospodarstwa

Korzystają

mają jednakowe

sposób z urządzeń

. Wszyscy również

możliwość

grupę taryfową

zróżnicowania

odbiorców

domowe, jak i przemysłowy

wymagania
zostali
kosztów

usług. Obejmuje ona

h l~uvl.I'I~l}ŚćZ

ORYGINAŁEM

Wrocław
4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

11 -06- 2018
za dostarczoną wodę:
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

•

cenę - wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,

•

stawkę opłaty abonamentowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

na odbiorcę wody - niezależną od ilości

płaconą bez wzgl'ę-dtr=Tlarozmiary dokonanego

potronTwody

dostarczanej

wody,

lub leŹ jego catkowitegcrtJTaka

:wylicza się ją za każdy punkt poboru wody posiadany przez odbiorcę usług.
Do cen oraz stawek opłaty abonamentowej
wysokości obowiązującej

dolicza się podatek od towarów

w danym roku, określonej odrębnymi

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów
zoopatrzenio

i usług (VAT) , w

przepisami.

i usług stosowanej dla zbiorowego

w wodę, ceny i stawki oplot wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w

zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W takiej sytuacji taryfy te wchodzą

w życie z

dniem, którym u/egla zmianie stawka podatku od towarów i usług stosowania d/a usług
zbiorowego zaopatrzenia

w wodę.

Gmina Rozdrażew zaopatruję się w wodę z Kółka Rolniczego z Rozdrażewa jest w I grupie taryfowej
płacą tylko za pobór wody wynikający z odczytu wodomierzy

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

1.

Gospodarstwa

domowe

i płacą abonament

Jednostka miary

, Zł/m3

i

za w/w wodomierze.

Cena netto

Cena z VAT 8%

2,78

3,00

3,00

3,24

przemysłowi i poza przemysłowi
odbiorcy usług
Opłata abonamentowa

2.

5. Warunki

Zł/odbiorcę/miesiąc

rozliczeń z uwzględnieniem

wyposażenia

nieruchomości w przyrządy

urządzenia

pomiarowe
S.1.Rozliczenia za zbiorowe

zaopatrzenie

w wodę prowadzone

są zgodnie z przepisami

Ustawy i

Rozporządzenia.
S.2.0płaty

abonamentowe

regulowane

są przez Odbiorcę

usług niezależnie od tego, czy Odbiorca

usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.
S.3.0dbiorca

usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie

określonym

w fakturze, który

nie może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Zgłoszenie przez
Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadkach nadpłaty
zalicza się ją na poczet przyszłych należności
S.4.0płaty abonamentowe
5.5. Ilość wody

ustalane są za każdy miesiąc, także w przypadkach braku pobory wody.

dostarczonej

głównego.

W

przypadku

pobranej

wody

ustala

stwierdzeniem

stwierdzenia

niesprawności

głównego.

ustala się na podstawie

nieprawidłowego

się na podstawie

5.6. Na wniosek odbiorcy
wodomierza

do nieruchomości

średniego

działania

wskazań wodomierza

wodomierza

zużycia wody

w okresie

głównego

ilość

3 miesięcy

przed

działania wodomierza,

usług Kółko Rolnicze występuje

W przypadku

gdy sprawdzenie

o sprawdzenie
prawidłowości

pOlwier dla 19loszorrydr przez odbioreę=usług--lastr reżer'r, pokrywa

Oh

prawidłowości

działania

działania

wodomierza

nie

koszty spr awdze"ia.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
a)

zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryf owych grup odbiorców
zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

dokonywane

o takie same zasady technologiczne

jest dla wszystkich odbiorców

i techniczne. Zróżnicowanie

wody rozliczane jest taryfą obejmowaną

usług:
usług w oparciu

pod względem ilości poboru

jednolitą cenę za każdy dostarczony m3 wody.

Dotyczy

to

zarówno

wielorodzinnych
handlowe

zbiorowego

oraz budynków

i odbiorców

wszystkim odbiorcom
b)

zaopatrzenia

Woda poddawana

usług, zainstalowano

standardy jakościowe obsługi odbiorców
rozporządzeniu

Ministra

ludzi. Systematycznie
laboratorium

wodomierze

jednorodzinnych

jest tym samym procesom,

usług:

jest kontroli

Powiatowego

laboratorium

akredytowanemu

wody poprzez wydzielone

a

główne.

Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej

poddawana

i

na cele usługowo-

przez Kółko Rolnicze jest zgodna z wymogami

Państwowego

powierzonemu

budynków

użyteczności publicznej, przeznaczonych

przemysłowych.

Jakość wody dostarczanej

w wodę

fizykochemicznej

Inspektora

określonymi

do spożycia przez

i bakteriologicznej

Sanitarnego

w

w

przez

Krotoszynie

wCielczy , który prowadzi monitoring

oraz
jakości

punkty poboru.

2) Uzasadnienie
Niniejsze taryfy stanowią
określa

warunki

Chwałki.

zestawienie

ich stosowania

obowiązujące

Taryfy zostały opracowane

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
oraz

cen i stawek opłat za zbiorowe
na terenie

na podstawie

zaopatrzenie

miejscowości

przepisów

w wodę oraz

Rozdrażew,

Rozporządzenia

Henryków

Ministra

I

Gospodarki

z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o

zatwierdzenie

taryfy

warunków

rozliczeń

za zbiorowe

zaopatrzenie

w wodę

odprowadzenie

ścieków. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców

i zbiorowe

usług w zakresie

dostawy wody będącej własnością Kółka Rolniczego w Rozdrażewie
3) Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe
4) Wieloletni

plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych

Kółko Rolnicze w planie 2016-2020 r.
2016 r. Zaplanowane było wywiercenie

nowej studni

i plany zostały wykonane co skutkowało

zwiększeniem amortyzacji
2017 r. Pociągnięcie nowej linii wodociągowej

na osiedlu w ilości 326 mb, plan został wykonany

zwiększyła się amortyzacja
2018 r. nie jest planowane

podnoszenie większych wydatków

2019 r. nie jest planowane

podnoszenie większych wydatków

2020 r. nie jest planowane

podnoszenie większych wydatków

5) Kółko Rolnicze nie zakupuje od innego przedsiębiorstwa

6-141 WniosKowaną

kalkulaCję cen

(§ 6 - 8 rozporządzenia
obliczenia taryfowych

taryfowego).

podnieśliśmy

m.in. koszty poniesione

staweK oprat oparto

na wartoscrmezbędnych-PTzvchtrdów

Kółko Rolnicze ustaliło

cen i stawek opłat, uwzględniając

kolejne 3 lata obowiązywania
natomiast

I

wody.

niezbędne

przychody

koszty bieżącej eksploatacji.

taryfy wody opłatę za 1 m 3 wody pozostawiliśmy

cenę za opłatę abonamentową

dla potrzeb

W kalkulacji na

w tej samej kwocie

. W skład opłaty abonamentowej

wchodzą

./

z

związku

z

utrzymaniem

w

gotowości

do

świadczenia

usług

urządzeń

wodociągowych,

Szczegóły

,/

z związku z dokonaniem

./

rozliczenia należności za wodę

kalkulacji

przedstawiono

odczytu wodomierza

w

poszczególnych

i konserwacji

tabelach.

W

tabeli

D.

do

kosztów

bezpośrednich zaliczamy m.in.

•
•

amortyzacja,
wynagrodzenie

pracowników

składa się z 9 członków,

z narzutami

Komisji Rewizyjnej

Zarząd i Komisja Rewizyjna za posiedzenia

ora diety dla zarządu;

Zarząd Kółka Rolniczego

3 członków i 2 pracowników.
otrzymują

diety.

Natomiast

pracownicy

są na

umowę o pracę; księgowa i pracownik fizyczny zajmujący się głównie wodociągiem.
•

w skład zakupu materiałów

wchodzi m.in. zakup wodomierzy,

wodociągu i linii wodociągowej
•

plomb, części zamiennych

na

itp.

energia; związku z większym poborem wody zwiększa się zapotrzebowanie

na prąd co wiąże

się z większymi kosztami dla firmy
•

związku z coraz większym

poborem

wody należy odprowadzić

co roku większą opłatę za

korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego
•
•

opłata za usługi wodne
usługi obce; obejmują zużyte przez jednostkę w toku działalności usługi wykonane przez inne
jednostki,

•

do pozostałych kosztów możemy zaliczyć m.in. koszty obsługi bankowej,
zapłaceniu w terminie otrzymanych faktur.
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