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DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.l, oraz na podstawie 27a ust.l i 2 oraz 

3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2017, poz. 

1257), po rozpatrzeniu wniosku Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach o 

zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie gminy miejskiej Bartoszyce na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 

miejskiej Bartoszyce na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. 

„COWIK” w Bartoszycach z dnia 12 marca 2018r. w następującej wysokości:

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa
grupa 

odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek 
opłat

W okresie od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

W okresie od 25 do 
36 miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

1 Grupa 1
cena wody (zł/m3) 2,95 3,20 3,62

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy pobierający powyżej 
50 m3

15,33 21,34 23,35

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy pobierający poniżej 
50 m3

6,31
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stawka opłaty 
abonamentowej (zł/2 in
ce)

3,59 4,17 4,40

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 
lokatorzy budynków 
wielolokalowych

5,44 5,57 5,71

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/2 m- 
ce)lokatorzy budynków 
wielolokalowych

2,72 2,79 2,86

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/2 m- 
ce)odbiorcy rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia

2,17 2,71 2,91

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa
grupa 

odbiorców
usług

Rodzaj cen i stawek 
opłat

W okresie od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

W okresie od 25 do 
36 miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

1 Grupa 1

cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(zł/m3)

3,89 4,09 4,37

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m- 
c)
odbiorcy pobierający powyżej
50 m3

21,87 31,54 33,37

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m- 
c)
odbiorcy pobierający poniżej
50 m3

5,51 6,12 6,33

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/2 
m-ce)

3,21 3,76 3,91

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m- 
c)
lokatorzy budynków 
wielolokalowych

4,61 4,72 4,84

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/2 
m-ce)lokatorzy budynków 
wielolokalowych

2,31 2,36 2,42

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/2 
m-ce)odbiorcy rozliczani na 
podstawie przeciętnych norm 
zużycia

2,17 2,70 2,82

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

UZASADNIENIE

W dniu 14.03.2018 r. na wniosek Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w 

Bartoszycach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 



zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej 

Bartoszyce zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków.

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, 

weryfikacji lub analizy, o którym mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 

dowodowego ustalono, że Wnioskodawca opracował taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Bartoszyce zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 20 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi 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 2018 r.poz.472).

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność 

projektu taryfy oraz uzasadnienia 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, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez 

Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze 

świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, 

ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w 

okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony 

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik 

oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na.?terenie gminy miejskiej Bartoszyce jest pozytywny, należało 

zatwierdzić przedmiotową taryfę.

Mając powyższe ria uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok), w terminie 14 

dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § li § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).



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 (art. 127a § 2 k.p.a.).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna 

z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 

odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.). Za wydanie decyzji Wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 

500 zł na rachunek bankowy organu regulacyjnego, w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja stała się ostateczna.

Nr konta bankowego: 06 1130 1017 0020 1510 6720 0042

5. Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa 

zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6. Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKIFG2

Mirosław^

t.Otrzymują:
1. Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” 11-200 Bartoszyce, ul. Limanów
2. Gmina miejska Bartoszyce 
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DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA 

w dniu....
Białystok, dn.......... .................


