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DECYZJA

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 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór
Gdański, 0 zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie swojego działania
w obrębie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Miasta i Gminy Nowy Staw, Gminy Stegna, Gminy Stare
Pole, Gminy Sztutowo, Gminy Ostaszewo, Gminy Lichnowy, Gminy Malbork, Gminy Gronowo Elbląskie na
okres trzech lat

zatwierdzam

taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z 0.0. z siedzibą
w Nowym Dworze Gdańskim.

Brzmienie taryfy określa załącznik.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia decyzji odstępuje się na podstawie art. 107 54 k.p.a., w związku z faktem, iż decyzja
niniejsza poprzez zatwierdzenie taryfy zgodnie z wnioskiem uwzględnia w całości żądanie strony i nie
zachodzi przypadek rozstrzygania spornych interesów.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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 stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
uprawomocna /-W przypadku nie zaskarżenia niniejszejciętym uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu
14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na .rachunek RZGW w Gdańsku: BGK 18
113010170020151067200020. ." f-i
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CentralnyWodociągŻuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82—100 Nowy Dwór Gdański
Burmistrz NowegoDworu Gdańskiego, ul. ErnestaWejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Burmistrz Nowego Stawu, ul. Bema 1, 82—230 Nowy Staw
Wójt Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna
Wójt Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
Wójt Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo
WójtGminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
WójtGminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
Wójt Gminy Stare Pole, ul. MarynarkiWojennej 6 82—220 Stare Pole
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie
a/a



Załącznik do decyzji Dyrektora
RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

nr GD.RET.070/142/D2/2018.KC z dnia 11 września 2018 r.

TARYFA

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres
3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenieMiast i Gmin:

— Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański;
— Miasto i Gmina Nowy Staw;
— Gmina Stare Pole;
— Gmina Malbork;
— Gmina Stegna;
— Gmina Sztutowo;
— Gmina Ostaszewo;
— Gmina Lichnowy;

Gmina Gronowo Elbląskie.

Podstawą prawną opracowania taryfy są:
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 328 ze zm/, zwana dalej Ustawą;
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018

roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz.U. z 2018,
poz. 472/ zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie w zbiorowego
zaopatrzenia w wodę , realizowanego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Gdańskim na terenie Miast i Gmin: Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Miasta i Gminy
Nowy Staw, Gminy Stegna, Gminy Sztutowo, Gminy Ostaszewo, Gminy Lichnowy, Gminy Malbork,
Gminy Stare Pole, Gminy Gronowo Elbląskie.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania własne gmin w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miast i Gmin, zgodnie z uzyskanym
zezwoleniem, wydanym przez Wójta/Burmistrza na czas nieokreślony:

— Gmina Nowy Dwór Gdański - Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański od
dnia 1.02.2006 roku;

— Gmina Nowy Staw - Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Staw Nr 1/2006 IGNOŚR — | —

7033 — 1/06 z dnia 8.05.2006 roku;
— Gmina Stare Pole — Decyzja Wójta Gminy Stare Pole nr RGR — 7633/1/06 z dnia 27.01.2006

roku;
— Gmina Malbork — Decyzja Wójta Gminy Malbork RG Il — 6431/1/2005 z dnia 14.12.2005 roku;
— Gmina Stegna - Decyzja Wójta Gminy Stegna GK 1034D/01/07 z dnia 30.07.2007 roku;
— Gmina Sztutowo — Decyzja Wójta Gminy Sztutowo Nr 7033 — 21/05 z dnia 6.12.2005 roku;
— Gmina Ostaszewo — Decyzja Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 10.01.2008 roku;
— Gmina Lichnowy — Decyzja Wójta Gminy Lichnowy Nr 1/2007 GKiM — 7037/01/06 z dnia

22.01.2006 roku;
— Gmina Gronowo Elbląskie - Decyzja Wójta Gminy Gronowo Elbląskie RG — 7033/1/06 z dnia

5.04.2006 roku.



oraz w oparciu o pisemnie zawarte Umowy z Odbiorcami usług za pomocą urządzeń wodociągowych,
będących w posiadaniu Spółki.

Podstawowym rodzajem działalnościSpółki jest przede wszystkim:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/;
2. Wykonywanie instalacji wodno — kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych

/PKD 43.22.Z/,'
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21 2/;

4. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
nie sklasyfikowane /PKD 42.99 2/

5. Działalność w zakresie architektury /PKD 71.11 2/
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /PKD 71.12 2/

7. Pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20 B/

E”
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2. Rodzaj i struktura taryfy.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. opracował taryfę wieloczłonową niejednolitą, zawierającą
ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednakowej ceny za
1 m3 dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych dla każdego z odbiorcy usług,
z którym podpisano Umowę na zaopatrzenie w wodę w oparciu o wskazania wodomierza za okres
rozliczeniowy.

3. Taryfowe grupy odbiorców.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług,
mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz strukturę ilości odbiorców w
opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji, Spółka
dokonała podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców:

GRUPA TARYFOWA W 1

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 15 mm, o przepływie nominalnym przez przyłącze Qn : 1,5 m3/h.
GRUPA TARYFOWA W 2

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 20 mm, o przepływie nominalnym przez przyłącze Qn=2,5 m3/h.
GRUPA TARYFOWA W 3

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 25 mm, o przepływie nominalnym przez przyłącze Qn=6,3 m3/h.

GRUPA TARYFOWA W 4

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 32 mm, o przepływie ciągłym przez przyłącze03 = 10 m3/h.

GRUPA TARYFOWA W 5

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 40 mm, o przepływie ciągłym przez przyłącze 03:16 m3/h.
GRUPA TARYFOWA W (:

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 50 mm, o przepływie ciągłym przez przyłączeQ3=25 m3/h.



GRUPA TARYFOWA W 7

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 80, o przepływie ciągłym przez przyłącze (13:63 m3/h.

GRUPA TARYFOWA W 8

odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani według wodomierza głównego o średnicy
DN 100 mm, o przepływie ciągłym przez przyłączeQ3=100 m3/h.

4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują następujące ceny i stawki opłat dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę:

— cena za dostarczoną wodę - jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce za 1 m3 dostarczonej wody. Do ceny dolicza
się podatek od towarów i usług w wysokościokreślonej odrębnymi przepisami;

— stawka opłaty abonamentowej - jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na
odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić Spółce
za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę
usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do tagfowvch cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w
wysokości określonej odrębnymi przepisami.

4.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy

L.p. Taryfowa grupa wyszczególnienie Cena netto Jednostka
odbiorców miary

1. GrupaW1 1 m3wody 4,87 zł/m3

opłata 3,31 zł/odb/okres
abonamentowa

2. Grupa wz 1 m3 wody 4,87 zi/m3

opłata 4,44 zł/odb/okres
abonamentowa

3. GrupaW3 1 m3wody 4,87 zł/m3

opłata 9,26 zł/odb/okres
abonamentowa

4. GrupaW4 1 m3 wody 4,87 zł/m3

opłata 18,49 zł/odb/okres
abonamentowa

5. Grupaws 1 m3wody 4,87 zł/m3

opłata 36,95 zł/odb/okres
abonamentowa

6. GrupaW6 1 m3 wody 4,87 zł/m3

opłata 41,06 zł/odb/okres
abonamentowa



7. GrupaW7 1 mawody 4,87 zł/m3

opłata 51,31 zł/odb/okres
abonamentowa

8. GrupaW8 1 m3 wody 4,87 zł/m3

opłata 56,44 zł/odb/okres
abonamentowa

4.2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczonąwodę na okres od 13 — 24 miesięcy

L.p. Taryfowa grupa wyszczególnienie Cena netto Jednostka
odbiorców miary

1. GrupaW1 1 mawody 5,02 zł/m3

opłata 3,41 zł/odb/okres
abonamentowa

2. GrupaW2 1 m3 wody 5,02 zł/m3

opłata 4,54 zł/odb/okres
abonamentowa

3. GrupaW3 1 m3wody 5,02 zł/m3

opłata 9,41 zł/odb/okres
abonamentowa

4. GrupaW4 1 m3 wody 5,02 zi/m3

opłata 18,71 zł/odb/okres
abonamentowa

5. GrupaWS 1 mawody 5,02 zł/m3

opłata 37,33 zł/odb/okres
abonamentowa

6. GrupaW6 1 m3 wody 5,02 zł/m3

opłata 41,47 zł/odb/okres
abonamentowa

7. Grupa w7 1 mawody 5,02 zł/m3

opłata 51,81 zł/odb/okres
abonamentowa

8. GrupaW8 1 m3 wody 5,02 zł/m3

opłata 56,98 zł/odb/okres
abonamentowa



4.3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczonąwodę na okres od 25 — 36 miesięcy

L.p. Taryfowa grupa wyszczególnienie Cena netto Jednostka
odbiorców miary

1. GrupaW1 1 m3wody 5,17 zł/m3

opłata 3,51 zł/odb/okres
abonamentowa

2. GrupaW2 1 m3 wody 5,17 zł/m3

opłata 4,65 zł/odb/okres
abonamentowa

3. GrupaW3 1 mawody 5,17 zł/m3

opłata 9,52 zł/odb/okres
abonamentowa

4. GrupaW4 1 m3 wody 5,17 zł/m3

opłata 18,86 zł/odb/okres
abonamentowa

5. GrupaW5 1 m3wody 5,17 zł/m3

opłata 37,54 zł/odb/okres
abonamentowa

6. GrupaW6 1 m3 wody 5,17 zł/m3

opłata 41,69 zł/odb/okres
abonamentowa

7. GrupaW7 1 m3wody 5,17 zł/m3

opłata 52,07 zł/odb/okres
abonamentowa

8. GrupaW8 1 m3 wody 5,17 zł/m3

opłata 57,25 zł/odb/okres
abonamentowa

5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
pomiarowe.

Podział odbiorców przedstawia się następująco:
8)
b)
C)

d)
e)
f)
g)
h)

odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 15 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 20 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 25 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 32 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 40 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 50 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 80 mm;
odbiorcy rozliczani według wskazań wodomierza głównego o średnicy DN 100 mm;



6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
iRozporządzenia taryfowego. Należność za w/w usługi ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług. Ilość pobranej wody w budynkach lub obiektach
wyposażonych w wodomierze główne, ustala się zgodnie z ich wskazaniami. W przypadku
niesprawności wodomierza głównego, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody w roku
ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje
sprawdzenia prawidłowego działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego
niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. jako Spółka ze 100% udziałem gmin żuławskich, to jest Nowy
Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Stegna,
Sztutowo stanowi jedyne żródło zaopatrzenia w wodę tych gmin. Sieć i urządzenia centralnego
wodociągu żuławskiego znajdują się na terenie dwu województw: województwa pomorskiego i

warmińsko — mazurskiego oraz trzech powiatów: Nowy Dwór Gdański, Malbork i Elbląg.
Centralny wodociąg żuławski jako mienie wspólne jest niepodzielne, gdyż technicznie niemożliwe jest
podzielenie powyższego, a pomiar przepływającej wody dla poszczególnych gmin jest niemożliwy.
Dystrybucja wody odbywa się poprzez zintegrowany, jednolity system sieci wodociągowych
pierścieniowe — rozgałęźnych: przesyłowych /magistralnych/, rozdzielczych i przyłączy.
CentralnyWodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim świadczy następujące usługi:

— pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej;
— eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowych;
— budowa wodnych systemów przesyłowych;
— wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej;
— doradztwo techniczne w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodociągowych;
— usługi laboratoryjne — badanie wody i ścieków.

Spółka zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody
w wymaganej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny na terenie
miast i gmin zaopatrywanych w wodę poprzez swoje urządzenia wodociągowe.
Maksymalną ilość dostarczanej wody określa wydajność przyłącza przy ciśnieniu wymaganym
przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
l|ość dostarczanej wody do wszystkich odbiorców ustala się na podstawie wskazań wodomierzy
głównych.

6.2. Standardyjakościowe obsługi odbiorców usług.
W zakresie jakości świadczonych usług Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. realizuje zadania
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, określonych w:
. Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
. Umowie o zaopatrzenie w wodę, zawartej z poszczególnymiodbiorcami usług;
. Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi_zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia

7.06.2001 roku ze zmianami i przepisów,wykonawczychdo Ustawy;
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