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Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 

DECYZJA WA.RET.070.1.67.3.2018 

Na podstawie art. 155 art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze. zm.), 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2018 roku i wniesionych poprawek przy piśmie z dnia 5 czerwca 
2018 roku przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy 

1) Uchylam decyzję nr WA.RET.070.67.2.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku. 
2) Zatwierdzam taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie miasta i gminy Pilica nadesłaną skorygowanym wnioskiem z dnia 23 maja 2018 
roku i 5 czerwca 2018 roku przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy 

I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp. 

Wyszczególnienie 
Wielkość cen i stawek opłat 

(podane są cenami netto) 

Lp. Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaj cen 
i stawek opłat 

Wielkość cen i stawek opłat 

(podane są cenami netto) 

Lp. Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaj cen 
i stawek opłat 

W okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 

1 Grupa 1 

Cena wody (zł/m3) 4,97 5,08 5,21 

1 Grupa 1 Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/miesiąc/odbiorca) 
8,97 9,18 9,41 



2 Grupa 1A 

Cena wody (zł/m3) 4,97 5,08 5,21 

2 Grupa 1A Stawka opłaty ' 
abonamentowej 

(zł/miesiąc/odbiorca) 
6,00 6,14 6,29 

3 Grupa 2 

Cena wody (zł/m3) 5,03 5,15 5,28 

3 Grupa 2 Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/miesiąc/odbiorca) 
51,33 52,51 53,82 

4 Grupa 3 

Cena wody (zł/m3) 5,06 5,18 5,31 

4 Grupa 3 Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/miesiąc/odbiorca) 
19,00 19,44 19,93 

II. WYSOKOŚĆ CEN 1 STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Lp. 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat 

(podane są cenami netto) 

Lp. Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaj cen 
i stawek opłat 

Wielkość cen i stawek opłat 

(podane są cenami netto) 

Lp. Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaj cen 
i stawek opłat 

W okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 

W okresie od 25 
do 36 miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy 

1 
Grupa 1 

Cena ścieków (zł/m3) 
11,98 12,26 12,57 

1 
Grupa 1 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/miesiąc/odbiorca) 

2,60 2,66 2,73 

2 Grupa 2 

Cena ścieków (zł/m3) 
11,98 12,26 12,57 

2 Grupa 2 
Stawka opłaty 

abonamentowej 
(zł/miesiąc/odbiorca) 

2,60 2,66 2,73 
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III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG: 

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 
Grupa 1 - Gospodarstwa domowe - w skład tej grupy wchodzą odbiorcy z gospodarstw domowych, 
wykorzystujący wodę do spożycia, zamieszkujący w domach jednorodzinnych lub wielolokalowych, 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. 
Odbiorcy, u których przepływ nominalny wodomierza (Qn0m) nie przekracza 3,0 m3/h 
Grupa 1 A - Gospodarstwa domowe - w skład tej grupy wchodzą odbiorcy z gospodarstw domowych, 
wykorzystujący wodę do spożycia, zamieszkujący w domach jednorodzinnych lub wielolokalowych, 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. 
Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia (ryczałtowo). 
Grupa 2 - Przedsiębiorstwa - w skład tej grupy wchodzą podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
produkcyjną, handlową, usługową. 
Odbiorcy, u których przepływ nominalny wodomierza (Onom) przekracza 15 m3/h 
Grupa 3 - Pozostali odbiorcy - w skład tej grupy wchodzą odbiorcy nie wymienieni w Grupie 1 i 2 oraz 
Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 
Odbiorcy, u których przepływ nominalny wodomierza (Onom) nie przekracza 3,0 m3/h do 15 m3/h 

ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW: 
Grupa 1 - Gospodarstwa domowe - odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych jednorodzinnych 
lub wielolokalowych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych. 
Grupa 2 - Pozostali dostawcy ścieków - odprowadzanie ścieków od dostawców innych niż wymienionych 
w Grupie 1. 

IV. WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych 
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych zakładu stosowane są w rozliczeniach za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń. 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Dopuszczalna 
wartość 

Stawka opłaty za każdy 1% 
przekroczenia 

dopuszczalnej wartości [ 
zł/m3] 

1 2 3 4 5 
1 Temperatura °C 35 0,14 
2 Odczyn PH 6,5 - 9,5; 8,0-10,0 

i) 
0,14 

3 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10 0,14 
4 Zawiesiny ogólne mg/l 500 0,14 
5 Chemiczne zapotrzebowanie 

tlenu (ChZTcr) 
mg O2/I 1000 0,14 

6 Pięciodobowe biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu ( BZT5) 

mg O2/I 700 0,14 

7 Azot amonowy mg NiWI 100 0,14 
8 Azot azotynowy mg NN02/I 10 0,14 
9 Fosfor ogólny mg P/l 15 0,14 

10 Chlorki mg Cl/l 1000 0,14 
11 Siarczany mg SO4/I 500 0,14 
12 Rtęć mg Hg/I 0,06 0,14 
13 Kadm mg Cd l/l 0,4 0,14 
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14 Arsen mg As/l 0,5 0,14 
15 Cynk mg Zn/l 5,0 0,14 
16 Chrom*6 mg Cr/l 0,2 0,14 
17 Chrom ogólny mg Cr/l 1 0,14 
18 Kobalt mg Co/l 1 0,14 
19 Miedź mg Cu/l 1 0,14 
20 Molibden mg Mo/l 1 0,14 
21 Nikiel mg Ni/l 1 0,14 
22 Ołów mg Pb/l 1 0,14 
23 Srebro mg Ag/l 0,5 0,14 
24 Wanad mg V/l 2 0,14 
25 Cyjanki związane mg CN/I 5 0,14 
26 Cyjanki wolne mg CN/I 0,5 0,14 
27 Fluorki mg F/l 20 0,14 
28 Fenole lotne (indeks fenolowy ) mg/l 15 0,14 
29 Węglowodory ropopochodne mg/l 15 0,14 
30 Substancje ekstrahujące się 

eterem naftowym 
mg/l 100 0,14 

1) Dotyczy ścieków zawierajacych cyjanki i siarczki. 

Uzasadnienie 
W dniu 25 kwietnia 2018 roku organ wydał decyzje pozytywną nr WA.RET.070.1.67.2.2018 dla 

wniosku Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy z dnia 12 marca 2018 roku dot. zatwierdzenia 
wniosku taryfowego dla miasta i gminy Pilicy na okres 3 lat. 

Następnie wnioskodawca przy piśmie z dnia 23 maja 2018 roku (wpływ 29 maja 2018 roku) złożył 
wniosek o zmianę decyzji oraz przy piśmie z dnia 5 czerwca 2018 roku (wpływ 7 czerwca 2018 roku) jego 
poprawki, który należało uznać, jako wniosek o uchylenie pierwotnej decyzji zgodnie z art. 155 k.p.a. 

W związku z tym, że organ uznał, iż skorygowany wniosek w zakresie usunięcia z grup taryfowych 
kilku stawek opłat abonamentowych w projekcie taryfy i w tabelach od A do I jest zasadne, postanowił jak 
na wstępie. 

Załącznik: 
- Załącznik nr. 1 Warunki stosowania cen i stawek opłat 

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 odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

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. 

4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy 
decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024 

J '.spoważnienia Dyrektora RZG w 
Yv Warszawie 

Z A S T A Ć * P Y R E K T O R A 
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ROZDZIELNIK DO DECYZJI WA.RET.070.1.67.3.2018 

Otrzymują: 
i * Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy, ul. Żarnowiecka 48,42-436 Pilica 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica 
3. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 

03-194 Warszawa - RET a/a 
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Załącznik nr 1 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 
I. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest dla trzech grup odbiorców usług w oparciu o takie 
same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowane koszty zaopatrzenia w wodę dla trzech grup 
taryfowych odbiorców wody wynikają z różnych opłat za usługi wodne . Stawki te są najniższe dla gospodarstw 
domowych i odbiorców wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych, nieco wyższe dla podmiotów 
gospodarczych wykorzystujących wodę do produkcji i handlu, a najwyższe dla pozostałych odbiorców. 

II. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w 
regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie gminy uchwalonym 
Uchwałą nr X/63/2007 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 28.06.2007r., oraz w statucie ZUWiK z dnia 27 lipca 
2011r. uchwalonym Uchwałą nr XI/73/2011 Rady Miasta i Gminy Pilica. 

Dzięki osiąganym przychodom zakład może zachować wysokie standardy świadczonych usług, w tym 
dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny, o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. Zakład dba o 
należytą jakość odprowadzanych ścieków oraz żeby ich odprowadzanie odbywało się w sposób ciągły i 
niezawodny. 

Zakład prowadzi regularną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom poprzez prowadzenie 
monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przeglądowego zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Bieżące 
analizy wody i ścieków surowych i oczyszczonych przeprowadza Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zawierciu i labolatoria posiadające akredytację. Ścieki odprowadzane do rzeki Pilica 
kontrolowane są poprzez całodobowy pobór próbek raz na kwartał. 

III. Zasady naliczania opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników są wyniki badań ścieków 
pobranych w trakcie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Kontrolny pobór próbek odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług i zakładu i kończy się 
sporządzeniem protokołu po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. W przypadku odmowy lub nie 
zgłoszenia się przedstawiciela jednej ze stron do udziału w kontrolnym poborze próbek, pobór odbywa się bez 
jego udziału i jest traktowany jak pobór z jego udziałem. 

3. Próbka ścieków do badania pobierana jest w miejscu wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (studzienka końcowa danego dostawcy ścieków przemysłowych). 

4. Do badania zostanie pobrana próbka średniodobowa. 
5. Badania zostaną wykonane w labolatorium posiadającym akredytację na koszt odbiorcy usług 

(dostawcy ścieków). 
6. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń określonych w tabeli 3, naliczona zostanie opłata dodatkowa jako suma opłat za każdy 
przekroczony wskaźnik. 

7. Za dzień naliczania opłat dodatkowych uważa się dzień poboru próbek, w którym stwierdzono 
przekroczenie do dnia zaprzestania naruszania warunków wprowadzania ścieków. 
Zakład po otrzymaniu pisemnego wniosku o ponowną kontrolę, dokona kontroli w dowolnym terminie, przy 
czym w przypadku stwierdzenia, że nie ustało naruszenie warunków, naliczona zostanie opłata od 
przekroczenia jakie wykazała kontrola. Badania ścieków wykonywane są na koszt odbiorcy usług (dostawcy 
ścieków). 

1 



8. Naliczana opłata dotyczy ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 
eksploatowanych przez zakład za okres stwierdzonego przekroczenia. 

9. Zakład zastrzega sobie prawo możliwości poboru próbek ścieków w dowolnym terminie informując o 
tym odbiorcę usług. 

10. Odbiorca nie może wpływać na termin poboru ścieków. 

ipoważnienia Dyrektora 
w Warszawie 
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