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DECYZJA WA.RŻT.070.1.398A.10.2019

Na podstawie art. 104 i art. 107 5 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096, ze zm.) oraz art. 24c ust. 2 Usta, z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniuścieków (Dz»Ó. 2019, poz. 1437, ze zm.)

1. ZATWIERDZAM

taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia wwodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Maków Mazowiecki na okres 3 lat, nadesłana wnioskiem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki 2 dnia: 30 kwietnia 2019 r. (wpływ
06 maja 2019 r.) pismo znak: L.dz. 246/KW/2019, jego uzupełnienia z dnia 18 czerwca 2019 r. (wpływ 21
czerwca 2019 r.) pismo znak: L.dz, 299/KW/2019, z dnia 28 sierpnia 2019 r. (wplyw 02 września 2019 r,)

pismo znak: L.dz. 381/KW/2019 oraz z dnia 30 września 2019 r. pismo bez znaku i z dnia 4 października
2019 r. (wpływ 04 października 2019 r,) pismo znak: L.dz. 418/GK/2019

I. WYSOKOŚÓ CEN | STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIAWWODĘ

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Lp. Taryfowa grupa Rodzaj cen
W okresie od 1 W okresie od 13 W okresie od 25

. , . do 12 mieSIąca do 24 miesiąca do 36 miesiącaodbiorcow uslug | stawek opłat , . . . . .obowrązywania obow1ązywania obomązywania
nowej taryfy nowej taryfy nowej taryfy

Cena wody1 Grupa 1
(Zł/m3) 2,96 2,96 2,96



Cena wody
2 Grupa 2

(zl/m3)
2,96 2,96 2,96

l

Cena wody ,3 ! Grupa 3
(zł/m3) 3,01

l
3,01 3,01

i
]

ll. wvsoxość CEN i STAWEKOPŁATZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wyszczególnienie , „ , _

Wielkosc cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Taryfowa . . .
Lp.

grupa Rodzaj cen
W określe od 1 W okreSie od 13 W okreSie od 25

. , . do 12 miesiące do 24 miesiąca do 36 miesiącaodbiorcow | stawek opłat _ „ › › 4 _

usług obow1ązywania obovwązywania obOWiązywania
. nowej taryfy nowej taryfy nowej taryfy

Cena
1 Grupa 1 odprowadzania 5,80 5,80 5,80

ścieków (zł/m3)

Cena
2 Grupa 2 odprowadzania 7,00 7,00 7,00

ścieków (zi/m3)

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowe—kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na

taryfowe grupy odbiorcówusług, uwzględniając lokalne uwarunkowania w szczególności:
— wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców

usług, mierzona kosztami jednostkowymi,
- dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
~ strukturę planowanych taryf,
› spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich

wdrożenia,
- stabilność stosowanychmetod alokacji kosztów,
~ wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.
Uwzględniając powyższe kryteria oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych,
dokonano następującego podziału odbiorców usług na taryfowe grupy:
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Wzakresie zbiorowegozaopatrzenia w wodę:
Grupa 1 — gospodarstwa domowe;

.

Grupa 2 - jednostki administracji publicznej (w tym gmina korzystająca z wody na cele p.poż., publicznych
fontann i Zdrojów ulicznych, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych), placówki
upowszechniania kultury i sportu oraz placówki oświatowo-wychowawczeoraz inne podmioty niebędącew
grupie 1 lub 3;
Grupa 3 — odbiorcy usług wykorzystujący wodę na cele związane z przemysłem spożywczym.

Wzakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Grupa 1 — gospodarstwa domowe oraz dostawcy ścieków socjalnoAbytowych niebędącychgospodarstwami
domowymi;
Grupa 2 — dostawcy przemysłowi.

|v. OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO
URZĄDZEN KANALIZACYJNYCH

Taryfa zawiera stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków
przemyslowychdo urządzeń kanalizacyjnych. Opłaty te pobierane są niezależnie od należności za odebrane
ścieki zgodnie z ceną odprowadzania ścieków w zł za m3, tzn. opłaty doliczane są do opłaty taryfowej.
Dodatkowe opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim
występuja wtedy gdy dostawca ścieków przemysłowych przekroczy dopuszczalne wskaźniki:

Zakres ! Zakres ll Zakres lll

Rodzaj Zakres, Stawka Zakres, ' Stawka Zakres, Stawka iLP- k . 'k wskazmkow wskazmkow : wskazmkow
_ws azm a

zaniecz , opłaty , , opłaty _ ,
. opłatyyszczen zanieczyszczen zameczyszczen ;

. . l netto . . netto , , ~ netto| ich | Ich | ichw zł w zł w złdopuszczalna 3 dopuszczalna : dopuszczalna 3
z

„ zalm „ zalm „ zalmwartosc wartosc
; wartosc

1
BZTS

w < 1200 2 50 1201 › 2400
i

5 00 > 2400 10 00
, /mg/0;_/dm3 _

,
' ' ' '

l
l

CHZT cn

z /mg/Oz w s 2400 2,50 2401 + 5500 5,00 > 5500 10,00
i

/dma

Zawiesina ;

,

3 W 5 800 2,50 901 + 1600 2 5,00 > 1600 10,00mg/dm
i
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W—wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w Umowie o dostawę wody i odbiór ścieków.

Do ww. Stawek dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. WARUNKl STOSOWANIA CEN | STAWEK OPŁAT

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowychgrup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców usług z terenu Gminy Miasta Maków Mazowiecki w oparciu o takie same zasady technologiczne
i techniczne.

Zbiorowezaopatrzenie w wodę.

Zbiorowe zaopatrzeniew wodę jest zgodne z zapisami art. 3 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i jako realizacja zadań własnych Gminy
obejmuje pobor, uzdatnianie idostarczanie wody dla celów spożycia, socjalnofbytowych
oraz przemysłowych i dokonywanejest dla wszystkich odbiorców. Ponadto Spólka w ramach posiadanych urządzeń
wodociągowych zapewnia dla Gminy Miasto Maków Mazowiecki dostawę wody do celów p.poż., publicznych

fontann oraz Zdrojów, zraszania ulic jaki publicznych terenówzielonych.
Na terenie Makowa Mazowieckiego dystrybucja wody odbywa się dzięki sieci wodociągowej — rozdzielczej
należącej do Spółki. Długość sieci wodociągowej wynosi blisko 35 km. Maków Mazowiecki zwodociągowany
jest w 97%.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje odprowadzanie ioczyszczanie ścieków z gospodarstw
domowych i od dostawców ścieków socjalno-bytowych niebędących gospodarstwami domowymi oraz od
dostawców ścieków przemysłowych.
Zbiorczy system odbioru ścieków komunalnych realizowany jest na terenie Makowa Mazowieckiego przez
Spółkę MPUK. Zbiorowe odprowadzania ścieków odbywa się za pomocą sieci kanalizacji sanitarnych
należących do Spółki. Ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków należącej również do MPUK Sp. z o.o., gdzie
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zostają poddane procesowi oczyszczenia. Aktualnie długość sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniuMPUK
Sp.z o.o. wynosi 36 km — poziom skanalizowania 90%.

Przekroczeniewarunków wprowadzania ściekówprzemysłowychdo urządzeń kanalizacyjnych.

Wśród odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, znajdują się także tacy, którzy wprowadzają
ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o stopniu zanieczyszczeń przekraczającym
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.
Mając na względzie zapewnienie niezawodności i ciągłości zbiorowego odprowadzania ścieków przy
zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz konieczność motywowania odbiorców do usług
do ograniczania zanieczyszczania ścieków przedsiębiorstwo wprowadziło Stawki opłat za przekroczenie
warunkówwprowadzaniaścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Miejskie PrzedsiębiorstwoUsług Komunalnych Sp. z o.o. kontroluje jakość odprowadzanych ścieków przez
Odbiorców przemysłowych, poprzez okresowe kontrole jakości ścieków. O wynikach kontroli
Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w terminie do 21 dni od daty
przeprowadzenia kontroli.
Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

~ dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.
o. w Makowie Mazowieckim stwierdzającej ustanie przekroczeń warunkówwprowadzania ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,lub

0 dzień wpływu do siedziby Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Makowie
Mazowieckim pisemnego wniosku Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) o przeprowadzenie
ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych
wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona wzwiązku z tym potwierdzi ustanie
przekroczeń.

W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy
ścieków) przeprowadzona przez nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie
opłatę od przekroczeń,jakie wykazała ostatnia kontrola.
W przypadku, gdy Odbiorca usług (Dostawca ścieków) podjął działania na rzecz poprawy jakości ścieków,
przysługuje prawo do ponownej kontroli ich jakości (rekontroli) w terminie wcześniejszym niz zaplanowany
przez MPUK Sp. z o.o. Ofakcie podjęcia tych działań iustaniu przekroczeń Odbiorca usług (Dostawca
ścieków) winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej wraz z dołączonymi wynikami badań
wykonanymi przez akredytowane laboratorium. W przypadku gdy do informacji nie zostanie dołączony
raport z badań będzie to oznaczało, że Odbiorca usług (Dostawca ścieków) zleca wykonanie badań przez
laboratorium zakładowe.
Ponowna kontrola (rekontrola) przebiega według schematu obowiązującego podczas kontroli jakości
ścieków.
Przeprowadzone z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Makowie
Mazowieckim kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, wramach
realizacji jej obowiązkówustawowych wykonywane są na koszt Przedsiębiorstwa.
Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) wykonywane są na
koszt Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków).

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W szczególności należą do nich: prowadzenie przez Spółkę
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dedykowanego stanowiska zajmującego się obsługą klientów (przyjmowanie wniosków o wydanie
warunków przyłączenia do sieci, przyjmowanie wniosków 0 zawarcie umowy o usługi wod.—kan. wraz z

zawieraniem oraz zmianą tych umów, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, udzielanie informacji nt.
działalności wod.-kan. prowadzonej przez Spóikę, zgłaszanie stanów wodomierzy). Klienci mają możliwość.
zarówno obslugi osobistej (w siedzibie Spółki) jak i telefonicznej. Nadto przez całą dobę działa telefon
alarmowy, na który zgłaszane są awarie i usterki.
W ramach standardów jakościowych prowadzony jest również monitoring jakości wody: wewnętrzny -

przez Przedsiębiorstwo oraz zewnętrzny « przez Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Makowie
Mazowieckim Wody podziemne charakteryzuje wysoka jakość i stały skład chemiczny. Zarówno pod
względem fizyko-chemicznym, jak i mikrobiologicznym woda ta spełnia wymagania określone dla wód do
picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z obowiązującym rozporządzeniemMinistra Zdrowia z dnia 07
grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, deqzja znak: WA.RET.070.1.398.3.2018 z dnia 03 stycznia
2019 r. orzekające o określeniu taryfy tymczasowej, zgodnie z art. 24 c ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzaniu ścieków, przestaje obowiązywać.

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.398A.1.2019 z dnia 28 marca
2019 r. w dniu 06 maja 2019 r. pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r., do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego GospodarstwaWodnego Wody Polskie, wpłynął wniosek
Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 06—200 Maków Mazowiecki

0 zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Maków Mazowiecki na okres 3 lat.
Do Pisma doiączononastępujące dokumenty:
~ Projekt taryfy (7 stron);
— Uzasadnienie (8 stron);
- Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz ilości i cenie za wprowadzanieścieków (1 strona);
* Porównanie cen i stawek opłat tan/fy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat
nowej taryfy dotyczącej zaopatrzeniaw wodę (Tabela A);
- Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami oplat
nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);

› Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwawodociągowwkanalizacyjnego (Tabela C);

— Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowe-kanalizacyjnego według taryfowych
grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (dla każdego okresu nowej taryfy tj. 1›12

miesięcy, 13-24 miesiące, 25-36 miesięcy);
» Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (dla każdego okresu nowej taryfy tj. 1-12
miesięcy, 13-24 miesiące, 25-36 miesięcy);
— Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej
(dla każdego okresu nowej taryfy tj. 1-12 miesięcy, 13—24 miesiące, 2536 miesięcy);
~Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup
odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zuzycia oraz cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodę i

odprowadzanie ścieków w roku obowiązywania nowych taryf (dla każdego okresu nowej taryfy tj. 1-12
miesięcy,13›24miesiące, 2536 miesięcy];
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- Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (dla
każdego okresu nowej taryfy tj. 1,12 miesięcy, 13-24 miesiące, 25-36 miesięcy);
~ Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem wód (tabela i);
- Załącznik do tabeli i;

.

- Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2018.01.01. do 2018.12.31 konto od 500-5-
1 do 500-5—12—9;

, Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2018.01.01. do 2018.12.31 konto od 503 do
503-1-2-27;
- Zestawienie obrotów i sald dla koni: analitycznych za okres od 2018.01.01. do 2018.12.31 konto od SOO—Sf
2 do 500—52—28;
- Zestawienieobrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2017.01.01. do 2017.12.31 konto od 500-5-
2 do 500-5~2›2-9;
« Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2017.01.01. do 2017.12.31 konto od 500-5—
1 do 500-5-1—2v9;
- Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2017.01.01. do 2017.12.31 konto od 503 do
503—1—2-27;

- Zestawienieobrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2017.01.01. do 2017.12.31 konto od 700-5›
2 do 700-52—12;
› Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2017.01.01. do 2017.12.31 konto od 700-5—
1 do 700-54-21;
, Zestawienieobrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 2018.01.01. do 2018.12.31 konto od 700-5—
2 do 700-5—2-1-3;
- Zestawienie obrotów i said dla kont analitycznych za okres od 2018.01.01. do 2018.12.31 konto od 7005-
1 do 700-5-1-4;
~ Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 — zakres informacji wykazanych w
sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i

zakłady reasekuracji;
— Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnościąul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku;
› Bilans, rachunek zysków i strat rok 2017 r.;
~ Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnościąul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku;
~ Bilans, rachunek zyskówi strat rok 2016 r.;
— Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnościąul. Przemysłowa 5, 06200 Maków Mazowiecki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku;
- Uchwała Nr XUL/3150018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki 1 dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń
kanalizacyjnych w Makowie Mazowieckim na lata 20182021" Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim;
- Próbki wody— dane szczegolowePaństwowego InstytutuGeologicznego.

Pismem znak: WA.RZT.070.1.398A.2.2019, z dnia 06 czerwca 2019 r., wezwano Wnioskodawcę do
uzupełnienia braków formalnychw złożonej dokumentacji tj. uzupełnienia uzasadnienia wniosku 0 „Zakres
świadczonych uslug i lokalnych uwarunkowań świadczenia” oraz o informację o ilości i cenie zakupionej
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wody przez przedsiębiorstwowodociągowokanalizacyjneoraz informacja o ilości i cenie odprowadzonych
ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa ~ za ostatnie 3 lata obrotowe zgodnie z

art. 24 b ust 6 pkt 3 ww. ustawy;

W dniu 21 czerwca 2019 r. pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych, przedłożyło do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie

PaństwowegoGospodarstwaWodnego Wody Polskie uzupełnienie braków formalnych
Uzupełnienie zawierało wyjaśnienia złożone na piśmie oraz:
- kopię Decyzji Nr 129/2019 na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboruwód podziemnych z ujęcia
głębinowegow Makowie Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej, wydanej przez Dyrektora Zarządu zlewni w
Dębem PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 25 lipca 2019 r. pismem znak: WA.RZT.O70.1.398A„3„2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwany dalej organem regulacyjnym) zawiadomił Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków
Mazowiecki na okres 3 lat, a następnie w dniu 29 lipca 2019 r. pismem znak: WA.R2T.070.1.398A.4.2019
wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia i korekty złożonej dokumentacji w zakresie zdefiniowanych
taryfowych grup odbiorców usług zgodnie z art. 2 pkt. 3 powołanej ustawy, poprawienia treści projektu,

uzasadnieniaoraz kalkulacji tabel od A do H.

W dniu 01 sierpnia 2019 r. przy piśmie znak: WA.RZT.070.1.398A.5.2019 organ regulacyjny
poinformował Wnioskodawcę o terminie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku do dnia 04 września
2019 r. Ustawowy termin na załatwienie ww. sprawy został przesuniętyze względu na czas oczekiwania na
przedstawienie przez stronę korekty i wyjaśnień do przedłożonegowniosku oraz konieczność dokonani ich

analizy( w tym szczególnie zmian warunków ekonomicznych, oraz wyodrębnieniagrup taryfowych) w celu

dokładnego rozpoznania sprawy, wraz z jednoczesnymzagwarantowaniemStronie prawa wzięcia czynnego
udziału w postępowaniu.

W dniu 09 sierpnia 2019 r. pismem znak: l,dz.365/KW/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r.

Wnioskodawca wniósł o przedłużenie terminu do dnia 09 września 2019 r. na złożenie korekty
dokumentacji zgodnie z wezwaniem WA.RZT.070.1.2398A_4.2019z dnia 29 lipca 2019 r.

Następnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
WodnegoWody Polskie w dniu 19 sierpnia 2019 r, pismem znak: WA.RZT.070.1.398A.6.2019wyraził zgodę
na przedłużenie terminu poprawienia wniosku, do dnia 23 września 2019 r. z uwagi na określony termin

rozpatrzeniawniosku do dnia 04 września 7.019 r.

W dniu 26 sierpnia 2019 r, pismem znak: I.dz.375/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca
wniósł kolejny raz o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień zgodnie z wezwaniem
WA.RZT.O70.1.2398A,4.2019z dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.

W odpowiedzi na prośbę Wnioskodawcy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27 sierpnia 2019 r. pismem znak:
WA.R2T.070.1.398A,7.2019 wyraził zgodę na przedłużenie terminu poprawienia wniosku, do dnia
wskazanego przez Wnioskodawcę.
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Następnie w tym samym dniu przy piśmie znak: WA.RZT.070.1.398A.8.2019 organ regulacyjny
poinformował Wnioskodawcę o terminie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku do dnia 04 października
2019 r. Ustawowy termin na załatwienie ww. sprawy został przesunięty ze względu na czas oczekiwania na
dokonanie przez Strone korekty i wyjaśnień do wniosku taryfowego oraz konieczność przeprowadzenia-ich
analizy (w tym szczególnie zmian warunków ekonomicznych oraz wyodrębnienia stosownych grup
taryfowych)w celu dokładnego rozpoznania sprawy wraz z jednoczesnym zagwarantowaniemStronie prawa
wzięcia czynnego udziału w postępowaniu.

W dniu 02 września 2019 r. pismem znak: 381/KW/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w odpowiedzi na
wezwanie Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przesłało uzupełnione dokumenty
dotyczące wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków Mazowiecki.

Uzupełnienie zawierało:
- Projekt taryfy (8 stron);
- Uzasadnienie (10 stron);
- Informacja o ilości i cenie zakupionej wody od innego przedsiębiorstwa lub odprowadzanych ścieków do
urządzeń niebędącychw posiadaniu przedsiębiorstwa;
- Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 01.01.2019do 31.01.2019 konto od 5005-
2—2-1-1-1 do 500-S›2›2›1—1-2;
- Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 01.01.2019do 31.01.2019 konto od 500—5-
2—3—2-1 do 500-5—2—1-3-2-2;
- Zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 01.01.2019 do 31.01.2019 konto od 500-5-
2—1-1-1-1 do 500-5-2›1—1~1-2;
~ Plan spłatyodsetek (2 strony);
- Tabele od A do I;

— Załącznik do tabeli [;

- Próbki wody ~ Państwowego instytutu Geologicznego;
- Rozliczenia rat kapitałowych ~ Umowa pożyczki z WFOŚiGW nr 0257/17/GW/P z dnia 28.12.2017 r. —

Przebudowa stacji wodociągowej GRZANKA;

- Kwartalne noty odsetkowe od pożyczek: 0007/13/OW/P, 0082/12/OW/P, 0219/14/OW/P,
0212/14/OW/P, 0181/17/0W/P, 0257/17/GW/P za rok 2018;
- Umowa pożyczki nr. 0257/17/GW/P z dnia 28.12.2017 r.;
- Umowa pożyczki nr. 0212/14/OW/P z dnia 08.12.2014 r.;
- Umowa pożyczki nr. 0219/14/OW/P z dnia 08.12.2014 r.;
, Umowa pożyczki nr. 0181/17/OW/P z dnia 15.11.2017 r.;
_ Plan amortyzacji bilansowej środków trwałych w okresie od 2019431 do 2019-12 — koszty oczyszczalnia
ścieków;
— Plan amortyzacji bilansowej środków trwałych w okresie od 2019-01 do 2019-12 — koszty sieć
kanalizacyjna;
› Plan amortyzacji bilansowej środków trwałych w okresie od 2019—01 do 2019-12 ~ koszty sieć
wodociągowa;
- Plan amortyzacji bilansowej środków trwałych w okresie od 201901 do 2019—12— koszty woda;
- Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim
dotyczące nie dokonywania zakupu wody i odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w jego
posiadaniu;
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* Umowa MPUK.2.ZP.2018~3-1 z dnia 27 grudnia 2018 r pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Usług

Komunalnych Sp. z o.o. a wykonawca zadania pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Makowie
Mazowieckim”
- Umowa NR MPUK.1.ZP.2019-1 z dnia 27 marca 2019 r. w Makowie Mazowieckim pomiędzy Miejskim .

Przedsiebiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z wykonawca zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Maków Mazowiecki — część północna".

Po zweryfikowaniu niniejszego materiału w dniu 25 września 2019 r. pismem znak:
WA.RZT.1.398A.9.2019organ regulacyjny zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania w przedmiocie

sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także
zgłoszonych żądań.

Strona skorzystała z ww. możliwości i w dniu 30 września 2019 r. W Wydziale Taryf Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego GospodarstwaWodnego Wody Polskie stawił się przedstawiciel
Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w celu wglądu do akt, oraz przedłożenia dodatkowych
dokumentów tj:

- skorygowany plan spłaty odsetek;
- dodatkowe wyjaśnienia do uzasadnienia wniosku;
- zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 konto
280;

— analiza danych — zestawienie należności nieregularnych z tytułu dostarczania wody i

odprowadzaniaścieków na terenie Gminy Maków Mazowiecki za rok 2018.

W dniu 04 pażdziernika 2019 r. przy piśmie znak: L.dz.418/GK/2019 Strona przedłożyła do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w

Warszawie następujące dokumenty:
- korekta wniosku taryfowego (projekt taryfy wraz z uzasadnieniem);
- kartoteki kont analitycznych bilansowych za okres od 1 styczeń 2018 do 31 grudzień 2018;
- kartoteki kont analitycznych bilansowych za okres od 1 styczeń 2017 do 31 grudzień 2017;
- zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres 01.01.2019 do 31.07.2019 konto 080-24,
080—8-3, 080-06;

› Karta indywidualna środka trwałego numer inwentarzowy0550, 0555
~ zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres 01.01.2019 do 31.01.2019 konto 500-5-
2›1—5-1-1, 500-5-2-2—5-5-1, 500—5-14-5—1-1, 500-5-1-2-5-1-1;

- zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych za okres 01.01.2019 do 21.08.2019 konto 080-16,
080-23, 080-20, 080—15, 080-04, 08002, 080-26;

- karta indywidualna środka trwałego numer inwentarzowy 0554, 0552, 0551, 0549, 0548, 0558;
› przejęcie środka trwałego nr dokumentu OT-025/2017, 0T›024/2017 wraz z protokołami przejęcia,
OT—005/2018, OT-004/2018, OT-003/2018, OT-002/2018, OT-001/2018;

- dokument zwiększenia wartości środka trwałego nr ZW—003/18;
« dokument zwiększenia wartości środka trwałego nr ZW—002/18;
— dokument zwiększenia wartości środka trwałego nr ZW-001/18.
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Organ regulacyjny działając na podstawie art. 24c ust 1 pkt 2 powołanej ustawy z dnia 07 czerwca
2001 r., dokonał analizy prowadzonej działalności i zweryfikował koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4.
Zgodnie z 5 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz dnia 27 lutego 2018 r.,„
w sprawie określania taryji wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanieścieków [Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ceny i stawki opłat za
świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
powinny być skalkulowane w sposób zapewniający, między innymi, nie tylko ochronę odbiorców przed
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, ale również uzyskanie przez przedsiębiorstwo niezbędnych
przychodów z danej działalności, które powinny pokrywać sumę planowanych kosztów, ponoszonych za
świadczenie usług.

W wyniku oceny przedłożonych dokumentów oraz biorac pod uwagę stanowisko stron
postępowania, organ regulacyjny uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfy, uzasadnienia
wraz 2 tabelami od A do I spełnia wymogi ustawowe, a przedstawiona we wniosku kalkulacja, zdaniem
organu regulacyjnego uzasadnia planowane ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

Na podstawie art. 107 5 4 odstępuje się od szczegółowego uzasadnienia, ponieważ niniejsza decyzja
w całości spełnia żądanie strony.

W związku z powyższym organ regulacyjny postanowiłjak na wstępie.

Pouczenie

1. Na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracjipublicznej, 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 prawamocna.

4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji naleźy uiścić opłatę w kwocie 510 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja
stała się ostateczna na rachunekRZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

@ ;.
(Otrzymu'a'
.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 MakówI ;

Mazowiecki;
% ;

2. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06200 Maków Mazowiecki; l_:l

3. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszaiivie, ul. Zarzecze 13 B,
›

03—194Warszawa — RZT a/a.
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