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Regionalnego Zarządu 
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Lubl in , 16 wrześn ia 2019 r. 

DECYZJA 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art.27a ust.l i ust. 3 pkt 
2, art. 27a ust. 2, art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 24c ust.2, w związku z art. 24j ust. 1 i ust. 2 
oraz 27c ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) dalej ustawa zzwzoś oraz 
art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) dalej kpa 

po rozpatrzeniu 

wniosku Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą 
w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew z dnia 30 maja 2019 r., dalej Zakład 
w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie gminy Konstantynów, złożonego w dniu 30 maja 2019 r. do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

1. orzeka o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów zatwierdzonej decyzją Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2018 r. na okres 3 lat. 
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Okres ten zostaje skrócony do dnia poprzedzającego dzień, w którym wejdzie w życie nowa 
taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów zatwierdzona 
niniejszą decyzją. 

2. zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów 
na okres 3 lat, przedłożoną wnioskiem z dnia 30 maja 2019 r. przez Zakład Usług Wodnych 
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21-
200 Parczew, jak przedstawiono niżej: 

a) tabela nr 1. Wielkość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę (netto) 

L . p 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaje cen i stawek 
opłat 

Wielkość cen i stawek opłat (netto) 

L . p 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaje cen i stawek 
opłat 

W okresie od 1 do 
12 miesiąca 

obowiązywania 
taryfy 

W okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 

1 Grupa 1 

- cena wody (zł/m3) 2,89 2,89 2,89 

1 Grupa 1 - stawka opłaty 
abonamentowej 
(zł/odbiorca / kwartał) 

10,80 10,80 10,80 

Do przedstawionych w tabeli cen i stawek opłat zostanie doliczony należny podatek od 
towarów i usług (wg. aktualnie obowiązujących przepisów). 

c) taiyfowe grupy odbiorców usług: 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, uwzględniając sposób korzystania 
z urządzeń wodociągowych oraz koszt}' zaopatrzenia w wodę nie dokonano podziału 
odbiorców usług na grupy taryfowe. Wyodrębniono jedną grupę odbiorców usług obejmującą 
odbiorców usług zaopatrzenia w wodę z gminy Konstantynów. 

Do grupy tej zaliczono odbiorców usług korzystających z urządzeń wodociągowych tj; 
gospodarstwa domowe, urząd gminy, bank, zespół placówek oświatowych, świetlica, stadion, 
ośrodek zdrowia, lecznica zwierząt, stadnina koni, przedszkole, poczta , jak również wodę 
pobraną na cele określone w art. 22 ustawy zzwzoś.. 

d) warunki stosowania cen i stawek opłat: 

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług 
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Konstantynów dokonywane jest dla 
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Na 
terenie gminy Konstantynów obowiązuje jedna taryfowa grupa odbiorców w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Zakład w zakresie usług świadczonych na rzecz taryfowych grup odbiorców zapewnia 
zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostawy wody w wymaganych ilościach i pod 
odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość 
dostarczanej wody. Jakość wody dostarczanej spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Stały nadzór nad jakością wody prowadzi, zgodnie 
z ustawowym obowiązkiem Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białej 
Podlaskiej. Realizowana jest również wewnętrzna kontrola stopnia uzdatniania wody i jakości 
wody podawanej do sieci oraz u odbiorców usług. Badania wykonuje na zlecenie Zakładu 
akredytowane laboratorium zewnętrzne J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 
180, 81-571 Gdynia. Pomiar jakości ścieków wprowadzonych do środowiska prowadzony jest 
zgodnie z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U 2014 poz. 1800). Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska pobór prób i analiza ścieków dokonywana jest przez akredytowane laboratorium 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016r. 
poz. 655 i 1228 oraz z 2017r. poz. 32) na podstawie umowy. Zakład świadczy usługi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów od dnia 24 września.2002r. 
na podstawie posiadanego zezwolenia udzielonego decyzją Nr 1/2002 Zarządu Gminy 
Konstantynów. 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Obsługa odbiorców jest realizowana przy zachowaniu standardów jakościowych 
wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad zawartych w regulaminie 
dostarczania wody, obowiązującym na obszarze działalności Zakładu. Należności za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę ustala się na podstawie ceny za dostarczoną wodę oraz odpowiadającą im 
ilość m3 wody oraz stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. 
Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się trzymiesięczny okres rozliczeniowy. 

Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej, są regulowane 
niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Fakt 
posiadania czynnego przyłącza wodociągowego obliguje odbiorcę do regulowania opłaty 
abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody. 
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Zakład na rzecz odbiorców prowadzi rozliczenia za ilość zużytej wody ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań wodomierzy lub w przypadku ich braku w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody. 

Zakład udziela odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności 
dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie 
w wodę. 

2) występujących awariach urządzeń wodociągowych. 

W siedzibie Zakładu udostępnione są wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązującą na terenie Gminy Konstantynów taryfę, 
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody", 
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody. 
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

Zakład odbiorcom usług zapewnia: 

1) wyodrębnione stanowiska pracy do spraw obsługi klienta, prowadzące kompleksową 
obsługę klienta począwszy od momentu wydania warunków technicznych aż do 
rozliczenia zużycia wody, fakturowania oraz przyjmowania uwag i reklamacji, 

2) udostępnienia numeru telefonu alarmowego. 

Zakład prowadzi monitoring: 

1) w zakresie stanu technicznego sieci w celu wyeliminowania niekontrolowanych 
wycieków czy miejsc poboru, 

2) przebiegu procesów technologicznych uzdatniania wody mająca na celu optymalizację 
kosztów, 

3) regulowania należności od odbiorców usług wraz z windykacją. 

Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu 
wykonywania przez Zakład umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz 
wysokości naliczonych należności za te usługi. Reklamacja może być składana w dowolnej 
formie (osobiście, telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej), po powzięciu 
informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. Zakład rozpatruje 
reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji 
w siedzibie przedsiębiorstwa lub jej doręczenia przedsiębiorstwu w inny sposób. W sprawach 
skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od dnia 
złożenia reklamacji. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie 
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin 
tel.: +48 (81) 53 10 300 | faks: +48 (81) 53 10 301 | e-mail: 
lublin@wody.gov.pl 

www.wody.gov.pl 

Strona 4 z 10 

mailto:lublin@wody.gov.pl
http://www.wody.gov.pl


Uzasadnienie 

W dniu 30 maja 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Zakładu 
Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, ul. 
Lubartowska 4a, 21-200 Parczew, o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 
Konstantynów na okres 3 lat. Aktualnie Zakład stosuje taryfę zatwierdzoną na okres 3 lat, 
zgodnie z decyzją z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak: LU.RET.070.1.99.2018.JB wydaną przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, opublikowaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 maja 2018 r. 

Przedmiotowy wniosek zawierał: projekt nowej taryfy, uzasadnienie, informację o ilości 
zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie, kopię oferty 
firmy Hydroconsult Sp. z o. o. Oddziału w Warszawie na opracowanie analizy ryzyka dla ujęć 
wody, Uchwałę Nr 1/10/99 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą 
w Parczewie w sprawie utworzenia Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku 
Komunalnego z siedzibą w Parczewie z dnia 18 lutego 1999 r., Uchwałę Nr II/2/2001 w sprawie 
nawiązania stosunku pracy z dyrektorem Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku 
Komunalnego z siedzibą w Parczewie z dnia 25 czerwca 2001 r., tabele będące szczególną 
kalkulacją cen i stawek opłat (A-I), zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę wydane przez Zarząd Gminy Konstantynów Decyzją Nrl / 2002 
z 23.09.2002K. bilanse samorządowego zakładu budżetowego za lata: 2016 r., 2017r. oraz 
2018r. 

Pismem z dnia 03 lipca 2019 r., znak: LU.RZT.070.148.2019.PW, na podstawie art. 61 
§ 4 kj?a, organ regulacyjny zawiadomił Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku 
Komunalnego z siedzibą w Parczewie oraz Wójta Gminy Konstantynów o wszczęciu 
postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu oraz możliwości wglądu w akta sprawy 
dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie skrócenia okresu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Konstantynów na okres 3 lat, wyznaczając termin 3 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia na zgłoszenie uwag. Strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego 
postępowania. 

Pismem z dnia 10 lipca 2019r. organ regulacyjny zawiadomił strony o wyznaczeniu 
nowego terminu załatwienia sprawy na 30 sierpnia 2019r. ze względu na konieczność 
dokonania właściwej weryfikacji dokumentów wraz z jednoczesnym zagwarantowaniem 
Stronom prawa wzięcia czynnego udziału w postępowaniu. 
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Działając w trybie art. 27b w związku z art. 24j ustawy zzwzoś, pismem z dnia 06 
sierpnia 2019 r., znak: LU.RZT.070.148.2019.PW, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał Zakład do 
złożenia poprawionego wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Organ regulacyjny wezwał, 
również do uzupełnienia wskazanych dokumentów oraz rozszerzenia i poprawienia projektu 
taryfy i uzasadnienia, m. in. poprzez rozbudowanie projektu taryfy w zakresie: rodzaju 
prowadzonej działalności, rodzaju i wysokości cen i stawek opłat oraz warunków stosowania 
cen i stawek opłat. Rozszerzenia uzasadnienia w zakresie: świadczonych usług i lokalnych 
uwarunkowań ich świadczenia, standardów jakościowych usług i wpływu określonej taryfy na 
poprawę jakości usług, zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy oraz 
bilansowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i wód podziemnych, jak 
również ujednolicenie zapisów dotyczących prezentacji kosztów eksploatacji i utrzymania 
w tabelach C oraz D. Poprawienie tabeli I, załączenie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych z zastrzeżeniem z art. 21 ust. 7 ustawy zzwzoś, 
załączenie pełnych sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, załączenie rocznych 
sprawozdań z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
Związku za ostatnie 3 lata. 

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 06 sierpnia 2019r., pismem z dnia 26 sierpnia 2019 
r. (wpływ do organu 27.sierpnia.2019 r.), Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku 
Komunalnego z siedzibą w Parczewie przedłożył korektę wniosku o skrócenie okresu 
obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów na okres 3 lat. Korekta zawierała: projekt 
taryfy, uzasadnienie, sprawozdania finansowe Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego 
Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie za 3 lata obrotowe, informację o ilości 
zakupionej wody i jej cenie, oświadczenie o braku posiadania wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji ( art. 21 ust. 7 ustawy zzwzoś). tabele będące szczegółową kalkulacją cen 
i stawek opłat (A - I), Uchwałę Nr I /10/ 99 w sprawie utworzenia Zakładu Usług Wodnych 
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie z dnia 18 lutego 1999 r.. 
Pismo AP/342-62(2)/98/01/MM stanowiące wypis z rejestru związków międzygminnych, 
Uchwałę Nr II/2/2001 w sprawie nawiązania stosunku pracy z dyrektorem Zakładu Usług 
Wodnych Międzygminnego Związki Komunalnego z siedzibą w Parczewie z dnia 25 czerwca 
2001 r. 

Pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r., organ regulacyjny poinformował strony 
postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, oraz ze względu na 
konieczność dokonania właściwej weryfikacji przedłożonych przez Zakład dokumentów 
w dniu. 27 sierpnia 2019 r., z równoczesnym zagwarantowaniem stronom prawa do wzięcia 
czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
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Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał, organ regulacyjny, pismem z dnia 04 
września 2019 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania w sprawie skrócenia okresu 
obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów oraz poinformował o możliwości 
zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 
w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Strony nie wniosły żadnych uwag. 

W toku postępowania ustalono, że przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 
właściwym, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4) ustawy zzwzoś, dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Konstantynów jest 
Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, 
zgodnie z wydaną Decyzją Nrl / 2002 z 23.09.2002n. przez Zarząd Gminy Konstantynów, 
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Gmina Konstantynów jest członkiem Między gminnego Związku Komunalnego 
z siedzibą w Parczewie, zarejestrowanego w rejestrze związków międzygminnych w dniu 22 
grudnia 1998 r.. Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, zgodnie 
z art. 24c ust. 1 pkt) 1, pod względem zgodności z przepisami ustawy zzwzoś oraz przepisami 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne. Przedstawiony przez Zakład wniosek 
o zatwierdzenie nowej taryfy wraz załączonymi do niego materiałami oraz uzupełnieniami, 
zawiera wymagane w art. 24b ust. 4 i ust. 6 ustawy zzwzoś załączniki. Zakład Usług Wodnych 
Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, stosownie do art. 20 ust. 2 
ustawy zzwzoś, określił taryfę na podstawie niezbędnych przychodów, zgodnie z art. 20 ust. 4 
ustawy zzwzoś, uwzględniając 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 
nowej taryfy, zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunków ich 
świadczenia. Projekt taryfy zawiera wszystkie elementy wykazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472). Natomiast 
uzasadnienie uwzględniało informacje określone w art. 24b. ust. 5 ustawy zzwzoś. 

Na podstawie art. 24j. ust. 1 ustaw}' ZZM'ZOŚ, W uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności 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, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od 
planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy. 
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Zgodnie z § 20 pkt 2 rozporządzenia okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie 
nowej taryfy dla wniosku przekazanego przez Zakład wynosi w 2019r. 24 kolejne miesiące 
obrachunkowe poprzedzające, nie więcej niż 120 dni, dzień złożenia wniosku. Z przepisów 
tych wynika zatem, że Zakład konstruując taiyfę, zobowiązany był uwzględnić koszty 
poniesione w poprzednich latach obrachunkowych, uwzględniając przewidywane obiektywne 
zmiany tych kosztów w okresach projektowanej nowej taryfy, uwzględniając zmiany 
warunków ekonomicznych, wielkość usług i warunki ich świadczenia. Na taki sposób ustalania 
kosztów wskazuje § 7 ust. 1 rozporządzenia taryfowego zgodnie z którym Koszty, o których 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-6, planuje się na podstawie kosztów: §7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) 
rozporządzenia. 

Zakład wystąpił z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
ze względu na zmianę warunków ekonomicznych funkcjonowania spowodowaną m.in. 

1. Koniecznością wymiany podstawowego sprzętu służącego do właściwego 
utrzymania eksploatowanych sieci i przyłączy / koparki, specjalistyczne samochody, 
dźwig służący do eksploatacji studni głębinowych. 

2. Przekroczenia planowanych w 2018 roku kosztów ogólnych /wykazane zostały 
w aktualnym wniosku taryfowym/. Przyjęte założenia, że warunki 
makroekonomiczne pozostaną na dotychczasowym poziomie nie znalazły 
potwierdzenia. 

3. Zrealizowaną stratę w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych wskazującą na 
trwały trend wzrostowy, pomimo redukcji zatrudnienia o dwa etaty. /Obecna taiyfa 
dla wodociągu w gminie Konstantynów obowiązuje od 01 maja 2013 roku /. Dodać 
należy, że na pogłębiającą się stratę w działalności Zakładu duży wpływ ma brak 
waloryzacji cen i stawek opłat w ostatnich latach przy jednoczesnym stale rosnącym 
poziomie kosztów operacyjnych. Wzrost kosztów remontów, konieczna wymiana 
starych stalowych rur w sieci wodociągowej budowanej przez gminy 
w początkowym okresie budowy wodociągu. Nowe koszty związane z obsługą 
w zakresie RODO. Pomimo planowanej zmiany taryfy na wodę z przedstawionej 
przez Zakład dokumentacji wynika, że również w kolejnym 2019 roku 
wygenerowana zostanie strata na działalności wodociągowej. 

4. Obowiązkiem przeprowadzenia analizy ryzyka dla ujęcia wody zgodnie art. 551 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.2268 z późn. zm.) 
Uwzględniona kwota wynika z podpisanej umowy na wykonanie tej usługi ze 
specjalistyczną firmą i rozłożona została na 3 okresy taryfowe. 

5. Wzrostu płac dla 5 pracowników do poziomu najniższego, aktualnie 
obowiązującego wynagrodzenia. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie 
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin 
te!.: +48 (81) 53 10 300 | faks: +48 (81) 53 10 301 | e-mail: 
lublin@wody.gov.pl 

www.wody.gov.pl 

Strona 8 z 10 

mailto:lublin@wody.gov.pl
http://www.wody.gov.pl


Organ regulacyjny rozpatrując przedmiotowy wniosek, uznał za udokumentowane 
zmiany warunków ekonomicznych, wielkość usług i warunków ich świadczenia oraz stwierdził 
zgodność projektu taryfy i uzasadnienia przedstawionego przez Zakład z przepisami ustawy 
zzwzoś oraz ustawy Prawo Wodne. 

Dokonano weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych 
w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonych na podstawie 
ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie 
obowiązywania nowej taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia 
ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. 

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 Lublinie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Konstantynów na wnioskowany okres czasu 3 lat. 

Jednocześnie organ regulacyjny orzekł o skróceniu okresu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu 
ścieków na terenie gminy Konstantynów zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
znak: LU.RET.070.1.99.2018.JB z dnia 19 kwietnia 2018 r. Okres ten zostaje skrócony do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym wejdzie w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie w gminie Konstantynów zatwierdzona niniejszą decyzją. 

Mając na uwadze spełnienie przesłanek ustawowych organ regulacyjny orzekł jak w sentencji. 

Pouczenie 

1) Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 
§ 1 i § 2 kpa). 

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 kpa). 
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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 kpa). 

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 kpa). 

5) Zgodnie z art. 24d ustaw}' zzwzoś za wydanie niniejszej decyzji, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 510 zł. Opłatę uiszcza się na 
rachunek bankowy organu regulacyjnego nr 49 1130 1017 0020 1510 6720 0044, w terminie 
14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

6) Stosownie do art. 24e ust. 1 ustawy, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna, taryfa zostaje ogłoszona na Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody 
Polskie. 

7) Na podstawie art. 24f ust. 1 w zw. z art. 24e ust.l ustawy zzwzoś taryfa objęta niniejszą 
decyzją wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Otrzymują: 
1. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą 

w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew, 
\ 2 y Wójt Gminy Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21 - 543 Konstantynów. 

3. a / a -RZT " 
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