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DECYZJA

Na podstawie art.24c ust 2 w związku z27a ust.3 pkt 2) i27c ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U' z 2oI7
r. poz. 328 ze zm. _ dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowanĺa administracyjnego (tekst jedn' Dz. U' z 2oL7, poz' 1257 - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu
wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenĺa taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanĺa ścieków na okres 3 lat, obowiązującej

-

na terenĺe:

o
o
o
r
o
o

Gminy Brzeg w zakresie dostawy wody iodbioru ścieków,
GminY olszanka w zakresĺe dostawy wody do wsi Krzyżowĺce oraz odbioru ścieków z
sołectw: Krzyżowice, Janów, obórki, olszanka ĺ Pogorzela,
Gminy Lubsza w zakresĺe odbioru ścieków z sołectw: Pisarzowice, Michałowice,

Myślĺborzyce,Szydłowice, Błota, Dobrzyń, Leśna Woda, Czepielowice, Kościerzyce,
Lubsza, Piastowĺce i Garbów,
Gminy Skarbimierz w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Brzezina, Lipki, Pępice,
Skarbimierz, osiedle Skarbimierz, Żłoblzna, Zielęcice, Kopanie, Prędocin, Zwanowice,
Kruszyna, Bierzów, Łukowice Brzeskĺe i Małujowice,
GminY oława w zakresie odbioru ścieków z sołectw: Bystrzyca, Janików, Stary Górnik i
Stary Otok,

Miasta i Gminy Lewin Brzeski w zakresĺe odbĺoru ścieków z sołectw: Łosiów

i

Strzelnikĺ.

zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębĺorstwo Wodociągów i Kanalizacjiw Brzegu Sp. z o'o. taryfę dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzeg, miasta i gminy Lewin
Brzeski i gmin: olszanka, Lubsza, Skarbimierz, oława na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24b ust. 1 u.z.z.W. w dniu 11 kwietnia 2018 r. na wniosek Przedsiębiorstwa
Wodociągów ĺ Kanalĺzacji w Brzegu Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenĺa

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Brzeg, miasta i gminy Lewin Brzeski i gmin: olszanka, Lubsza, Skarbĺmierz, oława na okres 3 lat.
W trakcĺe postępowanĺa administracyjnego, na podstawĺe zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, że Przedsiębĺorstwo opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenĺa w wodę i
zbĺorowego odprowadzanĺa ścieków na terenie gminy Brzeg, miasta i gminy Lewin Brzeski ĺ gmin:
olszanka, Lubsza, Skarbimierz, oława na okres 3 lat, zgodnie z zasadami określonymĺ
w art.20 u.z.z.w.orazz przepĺsamĺ rozporządzenia Mĺnistra Gospodarki Morskĺej iŻeglugĺ Śródlądowej
z dnia 27 lutego 20].8 roku w sprawie określaniataryf, wzoru wniosku o zatwĺerdzenie taryfy oraz
warunków rozliczen za zbĺorowe zaopatrzenie w wodę i zbĺorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2oI8
r. poz. 472).
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regu|acyjny, jeżeli wynik oceny,
weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzanĺu ścĺekówjest pozytywny.
organ regulacyjny w wynĺku rozpatrzenĺa przedmiotowego wniosku, stwĺerdził zgodność
projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Brzegu Sp. z o.o., z przepĺsami ustawy o zbĺorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając
w szczególności zmĺany wielkoścĺusług i warunki ĺch świadczeniaoraz koszty wynikające z planowanych
wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków
ekonomicznych wykonywania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjĺ w Brzegu Sp. z o.o.
gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych
dzĺałalnoścĺ
ze świadczenĺemusług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy,
ustalonej na podstawie ewidencjĺ księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów
w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony
ĺnteresów odbiorców usług przed nĺeuzasadnionym Wzrostem cen' W związku z powyższym, iż wynik
oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawĺanego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ściekóW na terenie gmĺny Brzeg, miasta i gminy Lewin Brzeski i gmin:
olszanka, Lubsza, Skarbĺmierz, oława jest pozytywny, należało zatwierdzić przedmĺotową taryfę.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencjĺ.

POUCZENIE

1'. od niniejszej decyzji służystronom odwołanĺe do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem
Dyrektora Regĺonalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w terminie
dni od dnia jej doręczenia (art' I27 s 1i s 2, art' I29 s 1 i s 2 k.p'a').
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Ż. W trakcĺe biegu terminu

do wniesienĺa odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienĺa
odwołania wobec organu administracjĺ publĺcznej, który wydał decyzję (art.I27a 5 1 k.p.a.).

3.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczenĺu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowanĺa, decyzja staje sĺę ostateczna
i prawomocna (art. L27a 5 2 k.p.a.).

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
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4.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżelijest zgodna

żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkĺe strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania (art. 130 9 a k.p'a.).

z

5.

Za wydanie decyzjĺ, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalĺzacyjne ponosi opłatę w wysokości
500 zł w terminĺe 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Powyższą opłatę należy
uiścićna konto bankowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regĺonalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (adres: ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław):
77 7L30 LOLT 0020 L'LO 6720 0025

6'

Stosownie do art. 24

7.

Stosownie do art. 24f ust.

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa
lnformacji Publĺcznej Państwowego
zostanie skierowana do ogłoszenia
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

e ust. 1

opatrzeniu w wodę ĺ zbiorowym
dniod dnia ogłoszenia.
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Mateusz Surowski
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Przedsĺębiorstwo Wodociągów i Kanalĺzacjiw Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15,49-300 Brzeg
Burmĺstrz Brzegu, ul. Robotnicza 12,49-300 Brzeg
Wójt Gminy olszanka, olszanka L6,49-332 olszanka
Wójt Gminy Lubsza, ul. Brzeska t6,49-3t3 Lubsza
Wójt Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12,49-318 Skarbimierz
Wójt Gminy oława, pl' marsz. J' Piłsudskiego28,55-200 oława
Burmistrz Lewina Brzeskiego, ul. Rynek I,49-340 Lewin Brzeski
Dyrektor RegionalnegoZarządu GospodarkiWodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - a/a.
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