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DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Za rządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu działając 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 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po
rozpatrzeniu poprawionego, w trybie art. 24c ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, projektu Taryfy wraz z dokumentami określającymi procentowy
wzrost kosztow w odniesieniu do średniorocznych cen produkcji sprzedanej, kosztow wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenie społeczne, energii elektrycznej, pozostałych usług obcych i kosztow przyjętych
we wniosku; dokumentem uzasadniającym przyjęty w latach 2018-2020 procent marzy zysku,
sprawozdaniem finansowym za lata 2014-2016, wyjaśnieniami dotyczącymi obliczeń zawartych w tabeli
F, przedłożonego w dniu 15 maja 2018 r. przez Gminę Mokrsko, dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Mokrsko
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za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 472).

W związku z powyższym pismem doręczonym w dniu 19 kwietnia 2018 r. organ regulacyjny
wezwał Wnioskodawcę do przekazania informacji oraz dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania
niniejszego wezwania. Wobec nieuzupełnienia braków w zakresie wskazanym w wezwaniu koniecznym
okazało się wydanie decyzji nr PO.RET.070.67.2_MZ z dnia 2 maja 2018 r., w której organ regulacyjny na
podstawie art. 24c ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza niu ścieków
odmówił zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz zobowiązał Wnioskodawcę do przedłożenia poprawionego projektu Taryfy wraz z dokumentami
określającymi procentowy wzrost kosztów w odniesieniu do średniorocznych cen produkcji sprzedanej,
kosztów wynagrodzeń iskładek na ubezpieczenie społeczne, energii elektrycznej, pozostałych usług
obcych i kosztów przyjętych we wniosku; dokumentem uzasadniającym przyjęty w latach 2018-2020
procent marzy zysku, sprawozdaniem finansowym za lata 2014-2016, wyjaśnieniami dotyczącymi obliczeń
zawartych w tabeli F w terminie do dnia 15 maja 2018 r.

Wdniu 15 maja 2018 r. do organu regulacyjnego wpłynął poprawiony projekt Taryfy Gminy
Mokrsko uzupełniony zgodnie z treścią powyższej decyzji.

Po przeanalizowaniu poprawionego projektu Taryfy w zestawieniu z dokumentami załączonymi
do wniosku o zatwierdzenie Taryfy z dnia 9 marca 2018 r. orazjego uzasadnieniem, a takze dokumentami
przedłozonymi w drodze uzupełniania wniosku, i po dokonaniu ich oceny pod względem zgodności
z przepisami ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Prawem
wodnym oraz przeprowadzeniu analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marzy zysku, oraz
zweryfikowaniu kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych
obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem
planowanych zmian tych kosztów wokresie obowiązywania Taryfy - pod względem celowości ich
ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem
cen organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
uznał, iz wniosek zasługuje na uwzględnienie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mali: poznan@wody.goy.pl 2



stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu
i brak jest mozliwości zaskarzenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Za wydanie niniejszej decyzji należy uiścić opłatę wwysokości 500 zł w ciągu 14 dni od dnia,
w którym decyzja stała się ostateczna na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o numerze: 61 1130 1017 0020 1510 6720
0022. W tytule przelewu nalezy podać numer decyzji, której opłata dotyczy.

Taryfa objęta niniejszą decyzją wchodzi w zycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie
Biuletynu informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Oti'z1mu'|ą: `
1. Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko,
2. a/a.
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