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Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce
Burmistrz Miasta Hajnówka
Wójt Gminy Hajnówka

DECYZJA
Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś~), w związku z art. 104 * I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej
dalej „Kpa~), Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Hajnówce, ul, Słowackiego 29,
17-200 Hajnówka z dnia 22 stycznia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
-~

zatwierdza
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na
terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, DuMny, Sawiny Gród, Postolowo,
Skryplewo, i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na
terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie,
Sawiny GrócĘ Postołowo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, Orzeszkowo,
na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
teL: +48 (81) 53 10 300 I faks: ±48 (81) 53 10 301

e-mail: lublin@wodypolskie.gov.pl
www.wody.gov.pl
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 ~ 4 Kpa odstępuje od uzasadnienia decyzji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości
530,0? zł, uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego nr.: 49 1130 1017 0020 1510
6720 0044 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Lublinie, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora
Regionainego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
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 coihięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. a, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka
2.

Burmistrz Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
Wójt Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
„
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NnieJs~a taryfa stanowi załącznik do decyzji
Dyrektora
Regionahego Zarządu Gos1~odarki Wodnej W Lublinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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TARYFY dla
zbiorowego
zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego
odprowadzania
ścieków na terenie
GMINY MIEJSKIEJ
HAJNÓWKA I
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Przedsiębiorstwo Wodociąg6w i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UI. Słowackiego 29 17-200 Hajnówka
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1. Informacje ogólne
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem,
które na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka realizuje zadania własne
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Hajnówka, Lipiny, Dubiny, Sawiny Gr6d,
Postotowo, Skryplewo) i zbiorowego odprowadzania ścieków (Hajnówka, Lipiny,
Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Bielszczyzna, Wygoda,
Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo). Obecnie, w rozliczeniach z odbiorcami
usług Spółka stosuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, która została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzją nr: LU,RET.070.1.43.201&JB.
Niniejsza nowa taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 3 lat oraz określa
warunki ich stosowania na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka.
Podstawą opracowania nowej Taryfy stanowią przede wszystkim przepisy:
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2
marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472).
Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego
przez Spółkę.
Zgodnie z art, 22 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. 2020 poz. 2028) o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie
za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania
publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic I
publicznych terenów zielonych.
2. Rodzaje prowadzonej działalności
PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków1 na podstawie zezwolenia
Zarządu Miasta Hajnówka z dnia 09.09.2002 roku na czas nieoznaczony oraz w
oparciu o umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierane z
Odbiorcami usług.
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest działalność gospodarcza polegająca
na ujmowaniu1 uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych.
Przedsiębiorstwo1 w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, świadczy usługi na
terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady,
Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda1 Przechody,
Sorocza N6żka i Orzeszkowo.
Zgodnie z przepisami prawa1 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić
zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw
3

wody I odprowadzania ścieków w sposób ciągły oraz nie7awodny, a także zapewnić
należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków. Spółka utrzymuja w
ruchu ciągłym produkcję I dystrybucję wody w ujęciach oraz całodobowo kieruje tymi
procesami1 całodobowo steruje procesami odbioru i oczyszczania ścieków
przesyłanych do oczyszczalni ścIeków w Hajnówce1 a także dba o jakość wody
monitoruje jakość wody I ścieków przez systematyczne badania laboratoryjne.
Ponadto, PWiK Sp. z o.o. utrzymuje w stałej gotowości pogotowie wodno
kanalizacyjne, powiększa teren objęty siecią wodociągową i kanalizacyjną poprzez
budowę nowych jej odcinków zgodnie z wiełol&nim planem rozwoju I modernizacji
urządzeń wodociągowych I urządzeń kanalizacyjnych w latach 2021 2027.
3~ Rodzaj i struktura taryfy
Rodzaj taryfy

—

Struktura taryfy

taryfa jednolita
—

taryfa wieloczłonowa

4. Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę I
zbiorowego odprowadzania ścieków wydzielono jedną grupę taryfową odbiorców
usług, dla której zbiorowe zaopatrzenie w wodę I zbiorowe odprowadzanie ścieków
dokonywane jest w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co
uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług.
Nazwa grupy

Opis taryfowej grupy Odbiorców

Woda

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

~

bme~owa S~wkao~tyabOnamentOWeJZaW0d0mierz≠wnYzb0tY~m~
ścieki

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania Ścieków

-

-

Przygotowana taryfa zawiera:
cenę za I m3 dostarczonej wody,
cenę za I m3 odprowadzonych ścieków,
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w złimiesiąc

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
8% określony odrębnymi przepisami.
Szczegóły kalkulacji cen I stawek opłat przedstawiono w tabelach A-H.
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5. Rodzaje I wysokość cen i stawek opłat
Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania
Spółki w zakresie obsługi zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Przy ustalaniu niniejszych taryf podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej
dotyczące okresu od grudzień 2017 listopad 2020.
—

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Taryfa w okresie I
doi2m~ca
obowiązywania
nowej taryfy
(zllnetto)

Nazwa taryfy
1

Zaopatrzenie w wodę

2
302

Taryfa w okresie 13
do24m~ca
obowiązywania
nowej taryfy
~_~e~]___,
3

Taryfa w okresie 25
do38m~ca
obowiązywania
nowej taryfy

307

311

2 65

2 70

~[~~__„

4

[złIlm3]

Opłata abonamentowa

2 60

~ówn/m~c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
~
Nazwa taryfy

1
Odprowadzanie
ścieków [zł/1 m3]

Taryfa w okresie I
do 12 m-Ęa
obowiązywania
nowej taryfy

J~f~J__
2
5 24

Taryfa w okresie 13
do 24 ~
obowiązywania
nowej taryfy
[zllnetto)

3
5 28

Taryfa w okresie 25
do 36 m~ca
obowiązywania
nowej taryfy

4
5 33

6. Warunki roziiczeń~ z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenie z odbiorcą odbywa się na podstawie przepisów Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i
Rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Należność za usługi ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług. W przypadku niesprawności
wodomierza głównego~ ilość pobranej wody ustala się na podstawie”średniego zużycia
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie
jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznegO zużycia wody w roku ubiegłym i liczby
miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne
na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza1 jednak W przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności~ pokrywa
on koszty sprawdzenia.
—
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7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1.
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorcóW usług
PrzedsiębiorstWO~ w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, świadczy usługi na
terenie aglomeracji Hajnówka zgodnie z Uchwałą nr XXIII/170/20 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 r, w sprawie wyznaczenia obszaw i granic
aglomeracji Hajnówka (DzUWP 2021 poz. 72 z Q5,O1.2021r~
Wodociąg miejski zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Hajnówka oraz
okolicznych wsi: Lipiny, Dubiny, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo.
Miejska czyszczalnia ścieków oczyszcza i odbiera ścieki sanitarne z terenu miasta
Hajnówka i okolicznych wsi: Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród,
Postołowo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.
Przedsiębio~stWo wodociągOwo~kanaliZacyjfle jest zobowiązane do zapewnienia
zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług w zakresie ciągłej dostawy wody
w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem oraz
niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania
ścieków. Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych
urządzeń oraz zapewnieniu ich należytego stanu technicznego.
7.2.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania
określone:
w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zezwolenie
Zarządu Miasta Hajnówka z dn. 09,09.20021”.),
• regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr Vl14611 9
Rady Miasta Hajnówka z dn. 24 kwietnia 201 9r.),
.
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych,
przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska, prawa wodnego,
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
—

Dział obsługi klienta PWiK Sp. z o.o. mieści się w siedzibie Przedsiębiorstwa
przy ul. Słowackiego 29 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7°°-15°°; teł.
85 873 3032 wew.34 lub teL/fax 85 873 30 34. istnieje dodatkowa możliwość kontaktu
poprzez pocztę e-mail:
~ lub zasięgnięcie informacji na
internetowej stronie Przedsiębiorstwa: www. pwik-hajnowka p1.
Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. Reklamacje wnoszone są na
piśmie przez zainteresowanego (poprzez sekretariat PWiK, pocztę elektroniczną,
listownie lub faxem). Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej
przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa. Spółka rozpatruje
reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
.
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