Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2021 roku

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

1. Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.
z siedzibą w Braniewie
ul. Olsztyńska 10
14-500 Braniewo
2. Burmistrz Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

GD.RZT.70.317.68.2021/D.JM

Decyzja

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 i 3, 27a ust. 1 oraz 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku 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 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa"),
po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Wodociągów Miejskich Spółki z o.o.
z siedzibą w Braniewie z dnia 19 lipca 2021 roku (data wpływu do tutejszego organu: 20 lipca 2021
roku) złożonego wraz z poprawionym projektem taryfy i uzasadnieniem, zgodnie z nałożonym
obowiązkiem wynikającym z decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM z dnia
15 kwietnia 2021 roku,
zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Miasta Braniewa na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 lipca 2021 roku oznaczonym nr L.dz.01375/2021, które wpłynęło
do tutejszego organu w dniu 20 lipca 2021 roku, Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą
w Braniewie (dalej „wnioskodawca") wystąpiły do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanym dalej „organem
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regulacyjnym") o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odjJfWadzanie
ścieków na terenie Miasta Braniewa na okres 3 lat.
Wcześniej, decyzją nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
organ regulacyjny odmówił zatwierdzenia taryfy złożonej przy pierwotnym wniosku i zobowiązał
do poprawienia taryfy i uzasadnienia. Złożony w dniu 20 lipca 2021 roku wniosek wraz z taryfą
i uzasadnieniem stanowi wypełnienie nałożonego na wnioskodawcę obowiązku.
Organ regulacyjny pismem nr GD.RZT.70.317.68.2021/ZW.BL z dnia 27 lipca 2021 roku
zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego.
W celu pełnego rozpoznania sprawy organ w trakcie postępowania pismem nr
GD.RZT.70.317.68.2021/WI.JM z dnia 27 maja 2021 roku wezwał wnioskodawcę do złożenia
wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 4 sierpnia 2021 roku (data wpływu do tutejszego organu: 5
sierpnia 2021 roku) oznaczonym nr L.dz.01484/21 w odpowiedzi na ww. wezwanie przedstawił
wyjaśnienia. Na podstawie tak przedstawionego stanu organ dokonał oceny zgromadzonego
materiału dowodowego.
Organ regulacyjny pismem nr GD.RZT.70.317.68.2021/ZZ.JM z dnia 10 sierpnia 2021 roku
powiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego i wyznaczył 3-dniowy termin
(liczony od doręczenia niniejszego pisma) na ewentualne wypowiedzenie się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wnioskodawca pismem z dnia 13 sierpnia 2021 roku (data wpływu do tutejszego organu:
16 sierpnia 2021 roku) oznaczonym nr L. dz. 01551/21 ustosunkował się do ww. zawiadomienia
o zakończeniu.
Organ regulacyjny - zgodnie z art. 24c ust. 1 uzzwoś - ocenia projekt taryfy
wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności z przepisami uzzwoś, przepisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne, analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku,
oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje
§ 3 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,
dalej „Rozporządzenie Taryfowe"), na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne opracowuje taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów
oraz ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat.
Zgodnie z decyzją nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM z dnia 15 kwietnia 2021 roku
wnioskodawca został zobowiązany do poprawienia projektu taryfy i uzasadnienia, a w szczególności:
1. usunięcia kosztów reklam i promocji z przedstawionych kalkulacji;
2. zaplanowania ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków bez nieuzasadnionych
planowanych spadków;
3. dostosowania ilości odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków do rzeczywistych
wielkości;
4. wyjaśnienia lub korekty znacznego wzrostu kosztu materiałów przy zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków w okresie 01.11.2017-31.10.2020 w stosunku do kosztów zaplanowanych
w aktualnej taryfie;
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5. wyjaśnienia lub korekty znacznego wzrostu kosztu usług obcych przy zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków w okresie 01.11.2017-31.10.2020 w stosunku do kosztów zaplanowanych
w aktualnej taryfie;
6. wyjaśnienia lub korekty znacznego wzrostu kosztu usług obcych przy zaopatrzeniu w wodę
z 44 735,25 zł na 77 750 zł w okresie 01.11.2019-31.10.2020;
7. wyjaśnienia lub korekty znacznego wzrostu pozostałych kosztów przy zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków w okresie 01.11.2017-31.10.2020 w stosunku do kosztu zaplanowanego
w aktualnej taryfie;
8. wyjaśnienia lub korekty znacznego wzrostu kosztów pośrednich przy zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków w okresie 01.11.2017-31.10.2020 w stosunku do kosztu zaplanowanego
w aktualnej taryfie;
9. dostosowania wzrostów kosztów wynagrodzeń do wymogów § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Taryfowego;
10. dostosowania wzrostów kosztów materiałów przy zaopatrzeniu w wodę do wskaźników,
o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Taryfowego;
11. rezygnacji ze stosowania do planowania wzrostów kosztów energii, usług obcych i
pozostałych kosztów wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Analizując treść obecnie przedłożonego wniosku, taryfy i uzasadnienia, stwierdzić należy,
że zostały spełnione obowiązki wynikające z decyzji nr GD.RZT.70.137.68.2021/D.JM z dnia 15
kwietnia 2021 roku. W konsekwencji, zestawiając treść pierwotnie przedłożonego projektu taryfy i
uzasadnienia z okolicznościami wskazanymi obecnie, stwierdzić należy, że przedstawiony projekt
taryfy, jak i uzasadnienie, spełniają wymogi określone Rozporządzeniem Taryfowym.
Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, przeanalizował
i zweryfikował załączone przez wnioskodawcę dokumenty, w tym. m.in. sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy
obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, ustalenie poziomu
niezbędnych przychodów jednostki, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, współczynniki alokacji w okresie
obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków metodą alokacji prostej, zestawienie przychodów jednostki według taryfowych grup
odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf, skutki finansowe zmiany cen i
stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, analizy ekonomiczne związane
z korzystaniem z wód.
Weryfikacja i analiza przedłożonej dokumentacji pozwala na stwierdzenie, że wnioskodawca
ustalił niezbędne przychody na podstawie kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, prognozy zmian warunków ekonomicznych
wynikających z zastosowania wskaźników makroekonomicznych oraz wielkości usług i warunków
ich świadczenia. Zostały wskazane elementy wpływające na poziom planowanych kosztów
dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzasadniono zmiany warunków
ekonomicznych wykonywania działalności gospodarczej. Wnioskodawca wykazał, że w przedłożonym
wniosku taryfowym ujął planowaną ilość świadczonych usług zgodnie z § 15 ust. 3 Rozporządzenia
Taryfowego.
W związku z pozytywną oceną projektu taryfy wraz z uzasadnieniem pod kątem zgodności
z uzzwoś oraz ustawą Prawo Wodne, jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych
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dokumentów, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 24c ust. 2 uzzwoś zatwierdził taryfę
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Braniewa
na wnioskowany okres czasu.
Mając na uwadze spełnienie przesłanek ustawowych, organ regulacyjny orzekł jak na wstępie.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07
zł uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego nr 18 11301017 00201510 6720 0020,
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Z-UP DYREKTORA
AaroTRudornina'
Z-ca Dyrektora

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 Gdańsku 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^^p/awb^bGęa. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołań®^^'?^^ \
Otrzymują:

1.
2.
3.

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą WŚranfej^,
10,14-500 Braniewo;
Burmistrz Miasta Braniewa, Urząd Miasta Bram^way-uK-Kościuszki 111,14-500 Braniewo;
a/a.
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