Gliwice, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
Burmistrz Miasta Cieszyna

znak sprawy: GLRZT.70.99.2021
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 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o.
z dnia 22 lutego 2021 r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Cieszyn na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2021 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Słowicza 59 z dnia 22 lutego
2021 r. o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn na
okres 3 lat.
Pismem z dnia 01 marca 2021 r. znak GL.RZT.70.99.2021.ES organ regulacyjny zawiadomił
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn na okres 3 lat.
Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on
sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny
wystosował wezwanie w dniu 01 marca 2021 r. znak GL.RZT.70.99.2021.ES w trybie art. 27b ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku.
W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 19 marca 2021 r. znak: ZGK/GS/241/320/2021
Wnioskodawca skorygował tabele, przedstawił niezbędne wyjaśnienia, załączył stosowne dokumenty.
Ponadto Spółka dokonała korekty cen i przedłożyła nowy projekt taryfy.
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Zawiadomieniem z dnia 08 kwietnia 2021 r. organ regulacyjny poinformował strony postępowania
o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.
Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.
Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co
następuje.
Mateńalnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryf
i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww.
ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określenia 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).
Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług,
poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony
interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje § 3 ww.
Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje
taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług
przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie § 3 pkt 1 lit. b przywołanego
Rozporządzenia należy do kategorii przepisów więżących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług
przez nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu
faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z § 3 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie
z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów.
Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem
kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości Ich
ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności
uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.
Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek
opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom
niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup
odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone
usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług
poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej
z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.
Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków tj. wzrost kosztów zagospodarowania osadów ściekowych oraz urealniono pozostałe koszty
o wskaźniki makroekonomiczne. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie
wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro
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i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków
ich świadczenia.
Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość
kosztów odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości odprowadzanych ścieków
z uwzględnieniem poziomu sprzedaży w latach 2021-2024 i planowanych cen jednostkowych ww.
usług.
Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za
zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.
W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono
i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn na
okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie
rozstrzygnięcia 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 o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
POUCZENIE

1.

2.

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 Gliwicach 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 cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z upoważnienia Dyrektora

Otrzymują:
1.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp, z o.o., ul. Słowicza 59,43-400 Cieszyn
2.
Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1,43-400 Cieszyn
3.
Wydz. RZTa/a
4.
BIP
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załącznik nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-400 Cieszyn,
ul. Słowicza 59 tel. 33-4794100, faks 33-4794113 zgk@zgk.cieszyn.pl
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach PGW WP

z dnia

2.5 >. 2021

znak' QL.

Taryfa
za zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres 3 lat
na terenie gminy Cieszyn
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1, Informacje ogólne
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka zo.o. (dalej: „Spółka”) realizuje usługi w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn. Obecnie, w rozliczeniach z

odbiorcami usług Spółka stosuje taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków, która została zatwierdzona
przez

Dyrektora

Regionalnego

Gospodarki

Zarządu

w

Wodnej

Gliwicach

decyzją

nr

GL.RET.070.7.175.2018.EK z dnia 16maja2018 roku (dalej: „ dotychczasowa taryfa ”).
Niniejsza nowa taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na

okres 3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenie gminy Cieszyn.

Podstawą prawną opracowania nowej taryfy stanowią przede wszystkim przepisy:
• 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 zpóźn. zm.) - zwana dalej Wstctwą”,
• Rozporządzenia 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 2018 r. poz. 472) zwane dalej ,Rozporządzeniem'\
Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Spółkę na terenie gminy Cieszyn. W rozliczeniach z

odbiorcami usług stosowane są ceny wyrażone w złotych za 1 m’ ścieków. Do ceny, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

2. Rodzaje prowadzonej działalności
Spółka realizuje zadanie własne gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Cieszyn zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Miasta Cieszyna decyzją oznaczoną
znakiem SRM.in/1.6433-4-2/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r. na czas nieoznaczony oraz w oparciu o pisemne
umowy o odprowadzanie ścieków zawierane z Odbiorcami Usług za pomocą urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu Spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000347288.
Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności przede

wszystkim odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z).

W

ramach

podstawowej

działalności,

Spółka

zapewnia

zdolność

posiadanych

urządzeń

kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość

odprowadzanych ścieków. Spółka utrzymuje w ruchu ciągłym i steruje całodobowo procesami odbioru i
oczyszczania ścieków na czyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27. Ponadto, Spółka
utrzymuje w stałej gotowości pogotowie kanalizacyjne, prowadzi przeglądy, naprawy i remonty istniejącej

sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.

Pozostała działalność Spółki to m.in.:

• utrzymanie cmentarzy komunalnych i świadczenie usług pogrzebowych,
• prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego,
• gospodarka

odpadami,

w

szczególności

prowadzenie

Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

Komunalnych tzw. PSZOK,

• wywóz nieczystości płynnych.
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3. Rodzaj i struktura taryfy

Spółka określa taryfę niejednolitą o strukturze jednoczłonowej składającą się z ceny za
odprowadzonych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej.

1

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń
z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz
strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty
bieżącej eksploatacji. Spółka dokonała podziału odbiorców usług na następujące taryfowe
grupy odbiorców usług:
a) Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.
b) Grupa 2 - Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Cieszyn z przemysłu cukierniczego (produkcja czekolady i wyrobów cukierniczych).
5, Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Tabela 1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 - 12 miesiąca.
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Jednostka miary

0

l

2

3

4

1

Grupa 1

cena za 1 m^ ścieków

9,25

zł/m^

2

Grupa 2

cena za 1 m^ ścieków

27,75

zł/m’

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 - 24 miesiąca.
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Jednostka miary

0

l

2

3

4

1

Grupa 1

cena za 1 m^ ścieków

9,58

d/m’

2

Grupa 2

cena za 1 m^ ścieków

28,71

zł/m’

Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 - 36 miesiąca.

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Jednostka miary

0

ł

2

3

4

1

Grupa 1

cena za 1 m^ ścieków

9,77

2

Grupa 2

cena za 1 m^ ścieków

29,28

Do ceny określonej w kolumnie 3, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia dolicza się
podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień
opracowania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.
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6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami
Ustawy i Rozporządzenia. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej ze Spółką. Ilość
odprowadzanych ścieków z nieruchomości odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego w tej nieruchomości, jako ilość równą dostarczonej wody. W przypadku
braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym przepisem prawa. W rozliczeniach ilości
odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na inne cele ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorców usług. W przypadku niesprawności
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości odprowadzanych ścieków
w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie ilości odprowadzanych ścieków
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Umowy z poszczególnymi klientami mogą określać
szczegółowe lub odmienne zasady obliczania ilości wprowadzanych do sieci ścieków,
szczególnie w przypadku, gdy klient nie posiada urządzeń pomiarowych wody.
Należność za odprowadzone ścieki pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy w trakcie
obowiązywania umowy, w którym były świadczone usługi. Okres rozliczeniowy jest ustalany
z każdym usługobiorcą w umowie. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Termin ten obowiązuje wszystkich odbiorców.
Nieuregulowanie w terminie należności ujętych na fakturze wiąże się z naliczeniem przez
Spółkę, i tym samym zapłatą przez usługobiorcę, odsetek ustawowych według obowiązujących
przepisów. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej
zapłaty. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub,
na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej
sprawie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
Zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Spółkę w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków. Usługi w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków
są świadczone dla taryfowych grup odbiorców określonych szczegółowo w punkcie 4 niniejszej
taryfy. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji
usług w zakresie niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
odprowadzania ścieków. Obowiązek ten wypełnia się w trybie bieżącej eksploatacji
posiadanych urządzeń oraz zapewnienia ich należytego stanu technicznego.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania wynikające z przepisów
prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości
ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz z Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, który określa m. in. minimalny poziom usług. Inne istotne warunki
świadczenia usług wyszczególnione są w podpisywanych umowach na odprowadzanie ścieków.
Określane są w nich także warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym
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dopuszczalne
wartości
wskaźników
zanieczyszczeń
w ściekach
przemysłowych
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Spółka posiada wewnątrzzakładowe
laboratorium, które na bieżąco prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości ścieków i ich
oczyszczania. Spółka utrzymuje pogotowie kanalizacyjne, a zgłaszane awarie są usuwane
niezwłocznie.
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