
Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku 

GD.RET.070/123/D/2018.KP 

Gdańsk, dnia 21.05.2018 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) 

po rozpatrzeniu 

wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające pod firmą 

Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o., ul. Łebska 49, Nowęcin, 84-360 Łeba 

o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie swojego działania w obrębie Gminy 
Łeba oraz części gminy Wicko (miejscowości: Nowęcin, Żarnowska, Szczenurze, Sarbsk, Dychlino, Łebieniec 
oraz Steknica ) na okres trzech lat 

zatwierdzam 

taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągowego "Łeba-Wicko" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowęcinie. 

Brzmienie taryfy określa załącznik. 

UZASADNIENIE 

Od uzasadnienia decyzji odstępuje się na podstawie art. 107 §4 k.p.a., w związku z faktem, iż decyzja niniejsza 
poprzez zatwierdzenie taryfy zgodnie z wnioskiem uwzględnia w całości żądanie strony i nie zachodzi 
przypadek rozstrzygania spornych interesów. 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji. 



POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 ,80-
804 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

3. 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. 

4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od 
kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Gdańsku: 
BGK 1811301017 0020 1510 6720 0020. 

Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o., ul. Łebska 49, Nowęcin, 84-360 Łeba 
2. Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
3. Urząd Gminy Wicko ul. Słupska 9, 84-352 Wicko 
4. a/a 
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Załącznik do decyzji Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

nr GD.RET.070/123/D/2018.KR z dnia 21.05.2018r. 

TARYFA 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz warunki ich 

stosowania na terenie Gminy Miasta Łeba - Decyzja Burmistrza Miasta Łeby nr Oś.7030-1/04 z dnia 

25.05.2003 r. oraz części Gminy Wicko - Decyzja Wójta Gminy Wicko nr 7033/1/18/2005 z dnia 

28.11.2005 r. (miejscowości: Nowęcin, Żarnowska, Szczenurze, Sarbsk, Łebieniec, Dychlino, Łebieniec 

oraz Steknica) na okres 3 lat obowiązywania taryfy. 

Podstawę prawną opracowania stanowi Ustawa z dnia 7 cze rwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzen iu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ze zmianami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) 

zwana dalej 11 ustawą" ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 02.03.2018 r. poz. 472) zwanego dalej 11 rozporządzeniem" . 

Ceny określone w niniejszej taryfie dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych 

świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe 11Łeba - Wicko" sp. z o.o. 

Taryfa obejmuje również cenę za wodę pobra ną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zraszania 

publicznych ulic i terenów zielonych oraz wykorzystaną na ce le przeciwpożarowe. 

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 

Przedsiębiorstwo Wodociągowe 11Łeba - Wicko" sp. z o.o. prowadzi działa lność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wiodącym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest 

ujmowanie, uzdatn ianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych będących w 

posiadaniu przedsięb io rstwa . 

. :przedsiębiorstwo może prowadzić także działalność obejmującą: 

1) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

2) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 

3) roboty związane z budową obiektów inżynie rii wodnej, 

4) realizacja projektów związanych ze wznoszeniem budynków, 

oraz inne usługi. 

Przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności polegającej na zbio rowym odprowadzaniu ścieków. 

2. Rodzaj i struktura taryfy. 

Proponowana taryfa ma rodzaj jednolity i strukturę jednoczłonową. 
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3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 

Przedsiębiorstwo uwzględniając: 

1) lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

2) brak dostępności danych odnoszących się do poszczególnych grup odbiorców usług, 

3) spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji kosztów, 

4) sposób korzystania z urządzeń wodociągowych, 

nie dokonało podziału odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisania do poszczególnych grup 

odpowiadających im kosztów, w tym kosztów wynikających z poniesionych nakładów 

inwestycyjnych. 

Wyodrębniono jedną taryfową grupę odbiorców obejmującą gospodarstwa domowe, odbiorców 

przemysłowych i pozostałych. 

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

W rozliczeniach z poszczególnymi odbiorcami usług obowiązują równe ceny oraz równe zasady 

ich stosowania. W rozliczeniach za wodę obowiązuje taryfa jednoczłonowa za m3. 

Na podstawie cen określonych w taryfie rozliczana jest także gmina oraz podmioty świadczące usługi 

na rzecz gminy za ilość wody pobranej z publicznych studni zdrojów ulicznych, do publicznych 

fontann, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych zgodnie z 

zawartymi umowami precyzującymi zasady pomiaru i rozliczeń. 

wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena (stawka) Jednostka miary 

netto z VAT 

1 2 3 4 5 

Gospodarstwa domowe, Cena za 1 m3 3,20 3,46 zł/m3 

odbiorcy przemysłowi i dostarczonej wody 

pozostali 

. : Do cen określonych w kolumnie 3 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami. 

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami „ustawy" i 

rozporządzenia przywołanymi w pkt 1. 

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych 

zainstalowanych w budynkach zlokalizowanych na terenie działania przedsiębiorstwa 

wodociągowego. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyn cen taryfowych 

oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 

Ilość wody pobranej w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich 

wskazaniami. 
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W przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z 

przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach. 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej ilość pobranej 

wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub 

iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w analogicznym okresie w roku ubiegłym i liczby 

miesięcy niesprawności wodomierza. 

W przypadku braku możliwości odczytu, obciążenie będzie miało charakter zaliczki w wysokości 

dotychczasowego przeciętnego zużycia , która zostanie rozliczona w okresie obrachunkowym 

następnym po ustaniu przeszkód uniemożliwiających odczyt. 

W przypadku zawarcia umów z korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość 

dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierzy zainstalowanych w lokalach i 

wodomierza głównego. Ewentualną różnicę wskazań między wodomierzem głównym a 

podlicznikami, dzieli się proporcjonalnie do ilości pobranej wody przez korzystających z lokali. 

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych na 

fakturze. 

Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń co do kwoty zawartej w fakturze nie wstrzymuje jej 

zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy 

usług zwraca się ją terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. 

Przedsię biorstwo na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego wadliwości, pokrywa on koszty 

sprawdzenia. 

O iie umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierane są za każdy 

miesiąc w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty na warunkach i w 

terminach określonych w umowie. 

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

6.1 Zakres świadczonych usług. 

Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba - Wicko" sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zobowiązane j est do 

: zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej ja kości wody mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optyma lizację kosztów. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie 

same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, usługowo -

handlowych oraz odbiorców przemysłowych. 

Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia cena za każdy dostarczony m3. 

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów ja kościowych obsługi klientów, 

które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezw oleniu na 

d ziałalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zostały usta lone w Regulaminie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie miasta Łeba - Uchwała Rady 
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Miejskiej w Łebie nr 401/XLll/2006 z dnia 10.03.2006 r. oraz obowiązującym na terenie Gminy 

Wicko - Uchwała Rady Gminy Wicko nr XXXVll/10/2006 z dnia 13.02.2006 r. 

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi. Woda 

ujmowana jest z ujęć głębinowych a następnie poddawana jest procesom uzdatniania. 

W celu poprawy jakości usług Przedsiębiorstwo korzysta z systemu monitoringu procesów 

produkcyjnych umożliwiających likwidację zakłóceń w procesie, a także stałą kontrolę parametrów 

jakościowych. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są przez laboratorium Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Lęborku. W systemie wielozmianowy pracuje organizacyjnie wydzielone 

pogotowie wodociągowe, gdzie są zgłaszane awarie w celu ich usunięcia. 

Karol Rudomina 
Z-ca Dyrektora 
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