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06-200 Maków Mazowiecki

DECYZJA

Działając na podstawie art. 24 i ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, j. t. ze zm.) oraz art. 240 ust. 3 
pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) w związku z art. 104 i art. 
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2561,

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 10 września 2020 roku złożonego przez Burmistrza Miasta Maków Mazow ęcki, ul. 
Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych $półka z 
ogre niczoną odpowiedzialnością w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków 
Mazjowiecki w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czerwonka na okres 18 miesięcy,

orzekam

o zć twierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Czerwonka na ojkres 18 
miesięcy zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 10 września 2020 roku, jak 
podano poniżej:



WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘI.

Wyszczególnienie
Wysokość cen i stawek opłat 

(podane są cenami netto)

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług

Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 18 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

GW1

Cena wody (zł/m3) 2,10

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/3 
miesiące)

6,00

GW2

Cena wody (zł/m3) 2,13

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/3 
miesiące)

6,00

GW3

Cena wody (zł/m3) 2,13

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/3 
miesiące)

6,00

II. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
GW1 - gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów socjalno-bytowych;

- abonament za odczyt i rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody;
- odbiorcy rozliczani w okresach 3-miesięcznych na podstawie wskazań wodomierza 
głównego;

GW2 - punkty handlowo-usługowe pobierające wodę do celów prowadzenia własnej działalności;
- abonament za utrzymanie za odczyt i rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody;
- odbiorcy rozliczani w okresach 3-miesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego;

GW3 - jednostki administracji publicznej (w tym gmina korzystająca z w ody na cele p.poż.), placówki 
upowszechniania kultury i sportu oraz placówki oświatowo-wychowawcze, pobierające wodę 
do celów prowadzenia własnej działalności;
- abonament za odczyt i rozliczanie należności za ilość dostarczonej wody;
- odbiorcy rozliczani w okresach 3-miesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego;
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III. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

MPpK Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim będzie prowadzić działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w oparciu o wydane zezwolenie na prowadzenie 
działalności przez Wójta Gminy Czerwonka.

MPUK Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim będzie świadczyć na rzecz naszych odbiorców następujące 
usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o parametrach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami;
kontrolę parametrów dostarczanej wody z częstotliwością zgodną z obowiązującymi 
przepisami;
zaopatrywanie odbiorców w wodę w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne 
dla wszystkich grup;
utrzymanie w pełnej gotowości posiadanych sieci i urządzeń wodociągowych dostarczających 
wodę do instalacji odbiorców;
W ustalaniu należności za pobraną wodę dla poszczególnych grup taryfowych uwzg ędniono 
wartość za ilość pobranej wody oraz opłatę abonamentową za odczyt, rozliczenie wodomierza 
głównego oraz niezbędne koszty utrzymania w gotowości do dobrego świadczenia usług.

Ujęte taryfą ceny stosowane są w rozliczeniach z każdym odbiorcą wody, którego nieruchomość 
podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej, a usługi świadczone są na podstawie umowy.
Wszystkie taryfowe grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w usług rozliczane są wg 
jednolitych zasad na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat w oparciu o:
- cenę w zł za 1 m3 dostarczonej wody, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu 
za ilość dostarczonej wody, w oparciu o wskazanie wodomierza głównego oraz wodomierzy przenośnych 
zakładanych na hydranty dostarczających wodę do celów gaśniczych, wykorzystywanych w razie potrzeb 
przęz uprawnione jednostki,
- stawki opłat abonamentowych, podanych na jednego odbiorcę usług dostarczania wody, za podany 
okras rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej pokrywa koszty rozliczeń oraz koszty odczytu dla 
wszystkich odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Standardy jakościowe dostarczonej wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2O17r.(DZ.U.2O17 poz.2294). Nadzór nad jakością dostarczanej wody będzie prowadzony przez 
przedsiębiorstwo oraz przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim.

MPUK Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim zapewnia wysokie standardy usług w dostawach 
wody zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Bezpośrednia obsługa odbiorców usług 
Spćłki odbywać się będzie przy dedykowanym do tego celu stanowisku utworzonym w budynku 
biu'owym przy ul. Przemysłowej 6 w Makowie Mazowieckim, czynnym w godzinach 7:30-14:30. Sprawy 
załatwiać będzie można również telefonicznie pod numerem tel. nr 29 7171561, czynnym od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00. Całodobowo czynny będzie również telefon alarmowy, 
na który usługobiorcy będą mogli zgłaszać awarie i usterki (tel. nr 29 7171561). Spółka posiada również 
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całodobowe pogotowie techniczne przeznaczone do szybkiego reagowania na wszelkie awarie i 
zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń wodociągowych. Odbiorcy usług o wszelkich 
niedogodnościach związanych z korzystaniem ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę (a w szczególności 
planowanych wyłączenia dostawy wody, awariach itp.) informowani będą wielokanałowo tj. poprzez 
stronę internetową Urzędy Gminy Czerwonka (adres www.czerwonka.pl), informacje bezpośrednio 
przekazywane mieszkańcom (za pomocą sms) przez sołtysów poszczególnych wsi z terenu_Gminy 
Czerwonka.

UZASADNIENIE
W dniu 11 września 2020 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, pismo znak: WIK.7031.1.2020.MW(l) z 
dnia 10 września 2020 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie gminy Czerwonka na okres 18 miesięcy.

Pismem z dnia 30 września 2020 roku znak: WA.RZT.70.521.1.2020, organ regulacyjny wezwał 
stronę do uzupełnienia braków formalnych zgodnie z art. 24b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morski 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.

W dniu 12 października 2020 roku przy piśmie z dnia 09 października 2020 roku, znak: Ldz. 
WIK.7031.1.2020.MW(3) do organu regulacyjnego wpłynął uzupełniony wniosek taryfowy, przekazany 
przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Pismem z dnia 04 listopada 2020 roku znak: WA.RZT.70.521.2.2020, organ regulacyjny zawiadomił 
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz poinformował o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy.

Następnie organ regulacyjny w związku z przeprowadzoną całościową weryfikacją wniosku o 
zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Czerwonka na okres 18 miesięcy, pismem z dnia 06 listopada 2020 roku, znak: 
WA.RZT.070.1.521.3.2020, poinformował stronę o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz o 
możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, a także wskazał przesłanki zależne od 
strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wskazane, co może skutkować 
wydaniem decyzji niezgodnie z żądaniem strony.

W dniach 17 listopada 2020 roku pismem znak: WIK.7031.1.2020.MW(6) z dnia 13 listopada 2020 
roku oraz 17 grudnia 2020 roku pismem znak: WIK.7031.1.2020.MW(7) z dnia 15 grudnia 2020 roku, 
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki dostarczył korekty wniosku taryfowego dla działalności 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czerwonka.

Organ regulacyjny dokonał oceny wniosku taryfowego złożonego przez Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim 
pod względem zgodności z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028). Wnioskodawca przedstawił 
projekt taryfy, uzasadnienie wraz z tabelami od A do I oraz informacjami wymaganymi ustawą. Istotą 
przepisu art. 24i ust. 1 ww. ustawy są planowane koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków, które stanowią ustaloną wartość niezbędnych przychodów, 
mających zapewnić funkcjonowanie powołanego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w 
pierwszym okresie jego działalności. W tym względzie organ regulacyjny, stwierdził, że na bazie 
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określonej wartości niezbędnych przychodów na okres 18 miesięcy, przedstawione ceny i stawki opłat 
zostały skalkulowane właściwie, zatem orzekł jak 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 odwołar ia wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Ż dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do v niesienia 
Odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2. RZT a/a;
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