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Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
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BI, RZT.70,98.2021
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Hajnówce
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Burmistrz Kleszczel

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 ~ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), Po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Hajnówce z dnia 05 lutego 2021 r.
—

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi
Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.
UZASADNIENIE
W dniu 08 lutego 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
(zwanego dalej „organem regulacyjnym”) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Hajnówce przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzehia w wodę na terenie
gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele na okres
3 lat.
Pismem z dnia 10 lutego 2021 r. znak: Bl.RZT.70.98.2021 organ regulacyjny wezwał wnioskodawcę do
uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku z dnia 05 lutego 2021 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w dniu 18 lutego 2021 r. pismem z dnia 15 lutego 2021 r. przedłożyło
korektę wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez uzupełnienie
wymaganych dokumentów. Pismem z dnia 03 marca 2021 r. organ regulacyjny zawiadomił strony o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy

Kleszczele na okres 3 lat. Jednocześnie organ regulacyjny pismem z dnia 04 marca 2021 r. wezwał do
przekazania dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku. W dniu 15 marca 2021 r. przedsiębiorstwo
złożyła korektę wniosku i dodatkowe wyjaśnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Pismem z dnia 19 marca 2021 r. organ regulacyjny, działając w trybie art 10 * 1 kpa
zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Strony nie
wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.
Na podstawie zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego ustalono, że
przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
zgodnie z zasadami określonymi w art, 20 uzzwoś oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku a
zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U z 2018 r. poz. 472).
—

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku po jego uzupełnieniu o żądaną
dokumentację, stwierdził zgodność projektu taryfy oraz uzasadnienia wniosku przedstawionego przez
wnioskodawcę z przepisami ustawy a zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz z przepisami ustawy Prawo wodne.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym
wzrostem cen, dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce działalności gospodarczej oraz zweryfikował koszty
związane ze świadczeniem usług poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej
taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów
w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia.
Z uwagi na fakt, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz uzasadnienia wniosku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz
Wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele jest pozytywny, należało zatwierdzić
przedmiotową taryfę.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono 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 06 1130 1017 0020 1510 6720 0042, 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 Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok
tel.: ±48 (85) 73 30 320 I e-mail: bialystok@wody.gov.pl
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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 odwołąnfa przez~ostatn”ią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofni~ie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania.

:

J~KrOR

Otrzymują:
1” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oWo. w Hajnówce, ul. Słowackiego 29, 17-200
Hajnówka;
2. Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, ul, Główna 65, 17—204 Dubicze Cerkiewne;
3. Burmistrz Kleszcze!, ul. 1 Maja 4, 17 250 Kleszczele;
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok
te!.: ±48 (85) 73 30 320 I e-mail: biaIystok@wody.gov.pl
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TARYFA
dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na
terenie
GMINY DUBICZE
CERKIEWNE i części
GMINY KLESZCZELE
miejscowości Policzna,
Kuraszewo i Biała Straż
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2021
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słowackiego 29 17-200 Hajnówka

„~OJ~za tar~”fa stanowe ~eI~c~r~k do decy2J~
Dysektora Reg~onaInego Zerz~dv
Gospo~rkj Wodnej w 8ia~yms1ok~
Pa”~s~wowego GospocJars~w~ Wodnego „Mdy P~iskie
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1. Rodzaje prowadzonej działalności
Taryfa została sporządzona zgodnie z:
przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej
dalej ustawą;
• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r, poz. 472), zwanego dalej
Rozporządzeniem w sprawie taryf.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług korzystających z
wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne i części Gminy Kleszcze w miejscowościach Policzna, Kuraszewo
i Biała Straż, z wyłączeniem hurtowych odbiorców wody.
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne i części gminy Kleszczele w miejscowościach
Policzna, Kuraszewo i Biała Straż, na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne nr GKBiR 7023/31/02 z dnia 27,122002r, i
zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Kleszczele nr RGK.7002.1.2019 z dnia
16.01.201 9r,,
Przed miot działalności przedsiębiorstwa stanowi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, Z którymi
zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
2. Rodzaj i struktura taryfy
Rodzaj taryfy

—

Struktura taryfy

taryfa jednolita
—

taryfa wieloczłonowa

3. Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wydzielono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Przygotowana taryfa zawiera:
cenę za 1 m3 dostarczonej wody,
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc
Ze względu na charakterystykę odbiorców głównie zaopatrzenie ludności,
niewiele usług oraz brak przemysłu, przyjęto jedną taryfową grupę odbiorców.
Na podstawie niniejszej taryfy gminy będą rozliczane zgodnie z obowiązującą
ceną dla taryfowej, za ilość wody pobranej ze studni i zdrojów uliczny~h, do zasilania
-
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publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i
publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę I zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zawartą w tym celu umową precyzującą
szczegółowe zasady pomiaru ilości wody i rozliczeń~
Szczegóły kalkulacji cen i stawek opłat przedstawiono w tabelach A-H.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Proponowane CCflY i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania
Spółki w zakresie obsługi zbiorowego dostarczania wody. Przy ustalaniu ninioj~zych
taryf podstawę stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące okresu od grudzień
2017 listopad 2020.
—

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

5. Warunki rozliczeń, 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
wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności pokrywa
on koszty sprawdzenia.
—

.
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6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Si.
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców usług
Przedsiębiorstwo, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, świadczy usługi na
terenie Gminy Dubicze Cerkiewne i Gminy Kleszczele wsi: Policzna, Kuraszewo i Biała
Straż,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług
w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia
wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zapewnienia
zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług w zakresie ciągłej dostawy wody
w wymaganej ilości, jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem.
Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń oraz
zapewnieniu ich należytego stanu technicznego.
6~2.

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 (decyzja Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dn.
27.1 2.2002r.)
w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę (decyzja Burmistrza Kleszczel z dnia 16.01.2019r.),
.
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr
2.15.2018 Rady Gminy Dubioze Cerkiewne z dn. 21 grudnia 2018r.),
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Kleszczele z dnia 17,04,2019r. (Uchwała nr III/37/2019 Rady Miejskiej w
Kleszczelach
.
umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych,
• 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°°; tel.
85 873 30 32 wew. 34 lub telJfax 85 873 30 34. Istnieje dodatkowa możliwość kontaktu
poprzez pocztę e-mail: ~ lub zasięgnięcie informacji na
internetowej stronie Przedsiębiorstwa: www. pwik-hajnowka .pI.
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 PW1K, 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 wterminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
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