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KR.RZT.70.318.2021
DECYZJA
Na podstawie art. 24b ust.1, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028,
dalej: „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej: „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego z wniosku Spółki Komunalnej Skawa Jordanów Sp. z o. o., z dnia 28 lipca 2021 r.,
uzupełnionego pismami z dnia 12 sierpnia 2021 r. i 20 września 2021 r.,
zatwierdzam taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Jordanów na okres 3 lat.
Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.
Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł uiszcza
się na rachunek bankowy organu regulacyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta
50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 28 lipca 2021 r., Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o. o., wystąpiła
o wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Jordanów.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (dalej: organ regulacyjny) pismem znak: KR.RZT.70.318.2021 z dnia
5 sierpnia 2021 r., wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku.
W odpowiedzi na wezwanie Spółka pismem z dnia 12 sierpnia2021 r. przekazała uzupełnienia.
Pismem znak: KR.RZT.70.318.2021 z dnia 9 września 2021 r. organ regulacyjny zawiadomił
o wszczętym postępowaniu oraz wezwał Spółkę do uzupełnienia brakujących informacji i dokumentów.
W odpowiedzi na wezwanie Spółka przekazała uzupełnienie do wniosku taryfowego pismem z dnia
20 września 2021 r .
Wniosek o zatwierdzenie taryfy oraz załączone do niego materiały wraz z uzupełnieniem spełniają
wymogi określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 472
ze zm.).

Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, jak również przeanalizował
i zweryfikował załączone przez Przedsiębiorstwo dokumenty, w tym m.in: sprawozdania finansowe
za ostatnie trzy lata obrotowe; zakres świadczonych usług; ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Przedsiębiorstwa; alokację niezbędnych przychodów wg taryfowanych grup odbiorców usług w okresie
obowiązywania nowych taryf oraz współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf;
kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi; analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód,
z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne regulowane przepisami ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 624).
W związku z pozytywną oceną projektu taryfy wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo
wodne, jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie orzekł,
jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
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 Krakowie 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 zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania.
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