
Białystok, 01 kwietnia 2021, r.

ili

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Świętajnie Spółka z o.o.

Wójt Gminy Świętajno
DEcYzJA

Na podstawie art. 24b ust, 1, 24c ust,2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca żO01, r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz, 2O28, zwanej dalej

,,uzzwoś"), w związku z art. LO4 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2OżO r. poz. 256 ze zm,, zwanej dalej ,Kpa"), po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z o. o.

z dnia ].5 stycznia 2023, r.

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Świętajno na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNlENlE

W dniu 18 stycznia 2027 r, do Dyrektora RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
(zwanego dalej ,,organem regulacyjnym") Przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie

Spółka z o. o. przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świętajno na okres 3 lat.

Pismem z dnia 20 stycznia 202'J, r, znak: Bl.RZT,70.1,8.2021, organ regulacyjny wezwał wnioskodawcę

do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku z dnia 15 stycznia 202I r, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Świętajnie Spółka z o" o, w dniu 02 lutego 2021, r. pismem z dnia 28 stycznia 2O2I r,

przedłożył korektę wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków poprzez uzupełnienie wymaganych dokumentów. Pismem z dnia 02 lutego

2O2Lr. organ regulacyjny zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Świętajno na okres 3 lat. Jednocześnie organ regulacyjny pismami z dnia 02 lutego

202t r. oraz ]-8 lutego ZOżt r. wezwał do przekazania dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku. W
dniu 15 lutego 202I r. oraz w dniu 08 marca 202'], r, przedsiębiorstwo złożyło korektę wniosku i dodatkowe
wyjaśnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
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odprowadzania ścieków. Pismem z dnia 18 marca 2O21, 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

i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 uzzwoś oraz

z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi 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 20]-8 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 o 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 przezZakład Gospodarki

Komunalnej w Świętajnie Spółka z o. o. działalności gospodarczej oraz zweryfikował koszty związane ze

świadczeniem usług poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, usta|one

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 i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uzasadnienia wniosku

na terenie Gminy Świętajno 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 IstO 6720 OO42, w terminie 14 dni od

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

PoUczENlE

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.

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 złzeczeaju się prawa do wnjesjenja adwołałłia przez osłałnią 2e sł.oł? pastępowania, dec7zja eżaje sżę
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ostateczna i prawomocna,

do wniesienia odwołania.

Nie jest cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

L.

2.

3.

Wójt G m i ny Świętaj no, u l. G ru nwa ld zka L5, !2 - L4O Świętaj no
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Ninie.jsze talyfy słanowią zestaw-ienie eęn i stawek opłat za zbiarawe załaatrzęńe w, wodę
t zbiororąre odpłcwadzanle ściękćw oraz okreśiają warułki ich siosowa,:ria obowiązujące &a tęrenie
Gminy §więĘno fiao&ses 3 trat.

Taryfy zostŃy opracowane na podstawie przepisów ustawy z dńa 7 ęzerwęa 2001 r.

o zbiorowym zaapatrzsŃw w- wodę i zbiorowym odprowadzaniu śaiękóvr {źł" Dr" 1,]. z ż828 r.
paz" 2#żE}, zwaaej dalej ,,łlstawą" #taz, Rozporądzenia &ńinrstra Gospcdarki Mcrskiej i Że§agj
§ród{ądowej z óxłźaZV furtega 2&1& r" w sprawte okrCIśiaaąa tery.Ę wz&tlŁ wryrioskąr o zatwierdzexeie
taryfy oraz warunków rońiczęń za zbiorowe zaopatrzeńe w wodę i zbiorowe odprowadzanie
śeieków (Dz" U" z20I8 t., {}az. 472}, riwailyw dalej ,gozporądzeniem".

"{'ary§owe e*ny i stałvki *§at" &aty*zą*ą wsrystkich odbioreów usług, w zakresie dostawy
wody i odbioru ścleków, świŃwrlnych ptzez ZŃ.&ad Gospodarki Koma:raalnej w Ś*ęąnle
Sp. z o"o.
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§pis treści

1" Rodzafe provrradzonej dzidels§.ści.
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:'1

2. R-odzaj i§tr§ĘI§ąta y'fy, ,r' 
:

3. Taryfowe grupy odbiorcow usfug"

ą" Rodąie maz rłryrckości cen i stawekopłat

4.1. Sodąie.oen i gtawek oPłat.

42" WYsokość cen i §&ewek o@.
5. Waru§ki rońlr#- z uwrgl$rńęrdem v{.ypCI§ażenią nieruchomości w przyrz$! i ur@zeda

porniarowe.

6.. Waruski stosowania cen i sławek opłd.

6.1. Zakrę§ świadezonychusług łilaposzozegolaychtalyfo,raych gnry Ńbiorcowu§ług.

6.ż. Standardy jąkościowe obsfugi odbiorców usfug"



1" Rtldzaje prowad zał.ej działalności.

ZakłŃ Gospodarki Komuaalnej w Świętajnie Sp. z o. o. prowadzi swoją działalność
w zakresie zbiorowego a w wodę i zbiorowego odprowadzarria ścieków na podstawie
Zęrwalęńe Wójta Grniny Świętajno mak: Te.703I.3."20t4 z óńa żg.a7.20l4 r., obe.jnrującego
w szczególnośei:

o zbiorowe zaapa#zeialee w wodę poiagające na ujmowaaią uzdatnianiu i zbiororłym
dostarczaeriąa usfugobiorcom wody za pomseą w?ąń"§ń wodoeiągowych na tereąie Gminy
Śwlęta;oo;

a zbiorowe odprowadzanre i ocrysz*zaŃę ścięków dostarczonyłh przez usfugobiorców

ZakłńGospodarki Komuaalaej w Śwlęta;nie Strl. z o- o. prowadzi również działatność niezwiązaną
ze zbtorcwyrn zaapaf;:zeń€ln w wodę i zbiorowym odprowadzanięm ścieków, w szczególności
da zadań ZGK w Swiętajnie naleĄ:

ai zbiorowe zanpabznńe w cnergię eieplną
b) zbiórkai wyrvóz odpadów komunainyeĘ
c} *trrymanie czystości i porządką
d) utrzynranie zieleni gmirrnej oraz odpowiedniego stanu chodników,
e} ufuzymanie obiektów i vsą&zeń shiząeych działakrości i wykoraywałaiu powierzonych

zada&.

2" Rodzaj i struktura tary/f

ZakŁń Gospodarki Komunałnej 1il Świętajnie Sp. z a. G. przvsął tasy{ę .lednolią
wieioczłoarową tj" zawierającą c€lly i stawki aptat orazstawkę apłŃy abonamerńowej,

3" Taryfowe grupy odbioreów u§ług"

ZakĄŃ Gosp*darki Kom*malnej w Śwlęąnie §p- z o. o. dokoaąał podziału odbiorŃw Bsfug
wodociągowo-kanalizacyjnych na następl$ące taryfowe gr&py odbiorców usług.

Nx" grepy
edbiorców

§ymbot tary§*we§ gre§py
odbiorców emłąg

Charaktery§tyka tałyfowej grupy
odbiorców usłn§

1
V,aapatmenie w wodę
§v_l

Gospodarstwa domowe, insĘńucje uĄńeczności
publieznej oraz inni odbiorcy, pobierający wodę
z wodociągów na tereŃe piny do eelów socjalno.

i produkcyjnych łozliezani za ilośó zutrytej
wŃy ustaloną w opałciu
z wodornierzą łub w przypadku

U

braki.l
wskazania

wodonaierza
w oparciłl o przeciętnę nofiny zwĘcia wody;
Gmina pobierająca wodę dia celów okreś9onych w art" 22
Ustawy z dńa &7-a6.28ffi r. o zbiorowym zaapaĘzeńw
w wodę i zbiorowym odprowadzaaiu ścięków {t-3.We.U.
z ż819 L pez. 1437 z późm.nrl.);

7

Od p r"owa dz;awie ścieków
s-1

Odbiorcy wody z grupy W-l przyĄączeŃ do sieci
kana|izacyjnej i odbiorcy korzystający z własnych źródęŁ
woĄr, roz|lczaŃ za itośś h ścioków,
określoną w oparciu o ilośó zll@ej wody ustaioną na
podstawie vrskazań wodornierza, lub
li/ przypadku brakr"l wodomierza 1fu, oparciu
o przecię&re l}os§ty zwĘcia*dy;

CJn*



4, Rodzaje urilz wysokości een i stawek opłat.

.*"1" W roz§czeniach z odbiorcanni stosowane są następująee rodzaje can i stawek opłat:

a) w zakresie zbiorowego zaapahzeŃa w wodę - taryfawietrocżonowa:

" *Tńata abonamg$ową pobierana m kańy miesiąc w okresię roztriczeniowym
[z#odbiorcę]

" opłata za dostarczoną w_odę, stanormiąea iloczyn iiości pobranej wody i cerey
za dostarczoną wodę {ńl^'}, pobierana za okres rozliczeniowy,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścięków - fufyfa wielocźonowa:
o opłata abomamentovłą pobierana z-akaźj'y miesiąc w- o&resie rozłicze*iovrym ścięi<ów

(odbiorcy korzystaj ąqy z własnych źKódeŁ wody} fizłlodbiorę],o opłata za odprowadzone ścieki, stanowiąca iloczyn ilości ścieków ustalonej
napodstawie ilości wody i ceny za odprowadzenie ścieków w {ńlŃ].

42" Wysokość cen i stawek opłnt
4.2"7" Opłaty za zbicx:oułę raopatrze,łńe w wodę:

*} 
- do cen dcńiezona będzle s&w&a podree YAT d. u§ng d*orowęo dffłilr@BŁ p xodę okreśba odrębnyd pr"€pl§.*t

") - do cen doliczona będzie stawka podatkn VAT dla usług zbiorowego odprowarlzłnia ścieków okreśnona ooręnnymi prze6sami

5" Warunki rozliczeń z, usvzględnienienn wypCI§ ńenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe"

tr) F.czliezenia za zbiorowe zaapattzeńe w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Prowadrcne sązgodnie zprzepawmiustawy lruzparą&zs&wydanyehnajej podstawie.

2) W Pr4ypadl<u nieruchomości wyposazoelych w wodomie,lze ilość dostarczonej wody ustala się
na podstawie ieh wskazań,

't'abela l" Opłątv za zbiorowe nle w

Lp.

w_*-__al-:_-!_lYJ§zł:rąi,@teE lV§ełkość cen i s€aę,ek opła6

Symbol taryfowej
grupy od'sioreów

osług

Ęodzaj cen i stawek
opŁt

w okresie od 1 do 12
miesĘca obo-wiązywania

tar5Ą *

w okresie od 73 dożl
miesiąea obowiąąr-wania

€ąĄ,*

w oklesie od 25 do 36
miesiąea obowiąąrwania

taryfy *

$ 1
., ł 6 8

1 w-1

-cena wody {źrd) )a) 2,45 2,4,|

- stawkacpłdy
abonamentowej
{zllcdbiorcę)

ż,8g 2.90 3,s0

4"22. Opłaty za zbiorowe odprowadzanię ścieków:
lbbe§s 2" {,łpłaty za zbiarowe ścieków

l,P,

S/ywezryól*ienie Wielkość een i stawek opłat

§ymhol łaryfowej
grnpy odbiorców

Ę§eug

Rodzaj cen i stawek
opłet

w okrcsie od { do 12
miesiąca ohowiązywaxia

txg§y*

w o&rmie od 13 6o?ń
niesiąca obowią,z5rwania

taFyf,y *

w o&resie od 25 do 36
miesią€e obswięyzłańz

ter9ry*

E 1 4 6 8

l S-1

-cena usfugi
odprowadzmia ściekó*v
t}lffi3}

1q9 ą05 794

- stm,kaopłafy
aboo*meirtowej
(zUodbiorę)

ż,8Q 290 3,00



7

3)

4}

5}

lV przypadku nieruchomośei nię wyposaźonyclr w wodomletze, ilość pobrairej wody ustala się
na podstawie przepisów R.o4porządzenia Ministra {n&astruktury z dmla tr4 stycrŃa 2es2 ;"
w spralvie okłeśleeaiaprzceiętnych &orTI} raĘeiawody {.Dz" U" 28Eż r" nł 8 poz" 7S} .

iloŚć odPrcw-adzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań vsząóz*ńa ponłiarowego,
a w PTZYPadktl jego braku - jako równą ilośgi wody pobranej z kołnunalnyetr, własnyeh
a innyefo i.l.!ęć wcdy"
W rozliczaaiaeh i9ośai odprowadzolayeh śeieków ilc,ść wody hezpowrotnie zwżyźa3 uwzględrlia
się Ętko zv Prrypa&ka*Ę gdy wieikość tego z:ażryclaq.astaloaaa jest na podstawie dodatn<owego
wodornierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usfug"

6" §Vanłxra§** sćgsowaNEia cece i sfawek op&ać"

6"X. Zak:r*s easłwg świadezoaaycfu dBa poszezegółłeyeh grłxp odb&eraów amłaag

1} W zakresąe zbiorowegc z,aopatrz*naa **- wodę zakręs świadezonych łesfug dla grupy odbioreów
W-1 _iest .fedmakcwy i obejmuje pobóą uzdatniaaaie i raryro.a,Ńńńe wcdy
do oporciarowanyeh i nieoporltiarowarrycłr ptlnktów poborr: w budynkaeh i iłmyeh obięktaeh.

2) W zakręsie zbiorowego odprowadzania śoieków zakres świadezołlyc}r usfug dia grupy ś-1 .jest
rów:aioz jed:aekawsg i obejmuje *dBrowadza:ai€, przepoffip*wa:ąie iaa;z1szgyaale śeieków"

6"ż, §€aw&ardy jak*ś*&gwe obs&*agź od§pźorcóy*"

CkręŚlone w Taryfie eeny i stawki opłat stosł,rje się przy zachowaniu standardów
jakoŚaiowych obsfugi klientółą które wyaikają z obowiapują*ytb przepisów praw,nych i które
zo*ŃY okreŚloae łv"* zezwciaąia na ńzsńńłł*ść w zakresie zblorołveg* za*patrueńa vł wodę
i zbigroprego cdprcwadzegria ścieków otaz w R.eg*trałniłrie uehwalc&yel p{z€z Radę Gnainy
Świętajno u-clrwałą wXLV/ż81/2018 z dtia i6 lipea 2018 r.

"{akość łlłdy produkowaaej ptzez przedsaębiorslw*o
krĘowynai, jak i raormąfiji *łiropejski;ę-łi" 1V'oda ujmowa:aa
uzdatnianiu bęz ehernic vffięge wspornagania"

ProPonowane Wfu powielry zapeiłmić wysoki poziom świadezonycir łłsfug, eiągłość
dostałv wody i ciryŁą gotowość urcą&ze&do odbigłtl śeiekóre"

.!est
jest

zgodłra zasówno z normarni
z węć głębinowyeh" Fodlega


