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Szanowni Pa stwo,
bez opiniiKomisjiWspÓ|nej
W dniudzisiejszymRada MinistrÓw,bez zako czenia konsuttacjipub|icznych,
i
Rządu Samoządu Terytoria|negooraz bez rozpa|nenia pzez komisjęprawniczą,przyjęłaprojektnowelizacji
ustawyo zbiorowymzaopat|zeniuw wodę i zbiorowymodprcwadzaniuściekfuv.z docierającychdo nas informaqi
jeszcze na 49. posiedzeniusejmu' ktÓre rozpoczęło
wynikanadto,że projektprawdopodobnie
będzieprocedowany
się dzisiaj.
zawartymiw pierwszejwersjiprojektu,
Zakreszmian u.z.z.w.zawartyw projekciejest tożsamyz propozycjami
Doce|owoWody Polskieuzyskajqzatemkompetencje
do opiniowaniaregulaminu
ktÓrq Pa stwupŻesyłaliŚmy.
dostarczaniawody i odprowadzaniaściekÓw,do zatwierdzaniatiaryforaz rozstrzyganiasporÓryvmiędzy
pŻedsiębiorstwamiwodociagowo- kana|izacyjnymioraz odbiorcamiuslug' dotyczQcymizawierania umÓw, odcięć
oraz warunkÓwp|zyĘczaniado sieci.
Bardzo istotnie w pŻyjętym dziśprojekciezmienione zostałynatomiastterminy wejściaw życie
now6|izacji.o ile wersja pielwsza przewidywała6 miesięczne Yacatio legis' projektprzyjętydziśma wejśćw
życie natychmiasttj. dzie po jego ogłoszeniu(art.13)'co więcej' zasady pŻewidz.anew nowe|izaci.znajdą
zastosowanie do wsrystkich t ających procedur taryfowych' talże Ęch zapoczątkowanychprzed wejściem
w łcie nowe|izacji.
zespÓłlGnce|ariina goĘco, w ciagu ki|kugodzinod uzyskaniadostępudo projeKudokonałwstępnejanalizy
p|zyjętychroz,łtiąza, k6re przesyłamyponiżej.zaproponowanepŻepisy nie sa jednoznaczne,a ich tivzajemne
jednakżemającślviadomość
w jakiejsytuacjiĘ nasi K|ienci,aivłaszczap|anujqcyzłożenie
re|acjebudzawątp|iwości'
wariantyzasbsowanianowejregulacjiw
wnioskÓwtaryfowychw najb|iższych
dniach,stara|iśmy
się rozpisaćmoż|iwe
zakresie taryf.
Wszystkie zasygna|izowanekwestieĘdziemy da|ejana|izować,zatem niewyk|ucfone,iżnasze oceny w
najb|iższychdniach ulegnq korekcie,o czym niezw.|oczniebędziemyPa stwa infurmować.
oczywiściejesteśmyotwarcitakżena Pai1stwauwagi i sugestie.
Wariant I
wszakae 45
wniosek taryfowyzostałzłożonypŻed dniem wejściaw życienowe|izacJi.D|awniogku nie upłynął
dn|owytelmin do podjęcia uchwa|ypłfez radę gminy (art' 5 nowe|izacjiustawy).
organ wykonawczygminy,w terminie.|4 dni od wejŚcia w życie nowe|izacjiusbwy' winien pŻekazać wniosek
pzedsiębiorstwaPrezesowiKZGW (art.5 ust' 2)' ktÓrywezwie pzedsiębiorstwodo uzupelnieniawnioskuzgodniez
wymogamiznowelizowanej
ustawy,w terminienie krÓtszymnlż21 dni(art.5 ust 3). organ regulacyjnyĘdzie miałna
wydaniedecyzjiw sprawiezatwierdzeniataryf90 dni od dnia uzupelnieniawnioskupŻez pzedsiębiorstwo(art.5 ust.
zatwierdzonadopiero w 2Q18 r. decrzją administracyjnaorganu
5), zatem taryfa zostanie najprawdopodobniej
wskazanegow art. t I ust 2 nowelizacjiusbwy, na okres 3 lat. Do taryfyznajdzie zastosor anie art. 558 Prawawodnego,
ktÓrywejdziew życie,|stycznia20,18r.
Wariant ll
wniosek taryfowy został złożonypzed dniem wejściaw życie nowelizacli ustaw i beBkut.cznie upłynął45
dn|owytermln do podjęciauchwa|ypJzez ladę gmlny' a|e nie upłynął70 dniowy temin do wejściataryf w życie
(art.8 nowelizacjiustawy).
ustawy'pod warunkiemdokonaniaich
Taryfywejdąw życiez mocy prawaz dniemwejścia
w życieznowe|izowanej
przez 180 dni (art.
wczeŚniejszejweryfikacjipzez organwykonawczygminy(art.8 ust.3).Taryrybędąobowiązywały
pŻedsiębiorstwo
przed
w terminie90 dni
do złożenia
wniosku
8 ust.1),zaŚ
upływem
tegoterminubędziezob|igowane
o zatwierdzenienowychtaryf (iużna 3 |ata).
Wariantlll
Tary'y obow|ązującew chwi|i wejściaw życie znowe|lzowanejustawy' ktÓrych termin obowiąrywaniaie6t
dłuższyniż180 dni od dnia wejściaw życie ustawy (art.8 nowe|izacjiustawy).

w terminie90 dni przed upływemtego
TaryfybędąobowiąlywałypŻez 180 dni (ań. 8 ust. 1),zaŚ pŻedsiębiorstwo
wnioskuo zatwierdzenienowychtaryf(iużna 3 |ata).De fac.tozatem nasĘpi
terminubędziezob|igowanedo złożenia
skrócenie czasu obowiązywaniatych t'aryf.
WariantVl
Taryfy obowiązująGew Ghwi|iwejściaw życie znowe|izowanejustawy' których tormin obowiązywaniajest
kńtszy niż 180dni od dnia wejściaw życie Btawy' d|a których wniosek o zatwieldzenietaryf powinien zostać
pdedłożonypo weJściuw łc|e ustawy' luż wedfug nowych zasad.
Model A.
{20 dnlowy termin złożeniawn.oaku |iczony retecz od dnia w ldórym wygasną dotychczasowo taryfy prżypadł
prfed dniem weiściaw życie Etawy.
W takim wypadku całaproc€dura taMowa pzebiega wedługnowychzasad okreŚ|onychw znowe|izowanyrnaft. 24b
(wniosekwsfakże na|eżyzłofyl niezwłocznie),natomiastczas obowiazywaniadotychczasowychtaryfwydłużysię do
czasu zatwierdzenianowychtaryf na podstawieart. 249 znowelizowanejustawy.
Model B.
120 dniowy termin złożeniawniosku pzypada pod dniu wejściaw życie ustawy a pJzed 1 slycznia 2018 r. (ań'
10 nowelizacjiustawy).
W takimwypadkucałaprocedurataryfowaprzebiegawedługnowychzasad z ań. 24b, ztym zastzeżeniem,że organ
regulacyjnyma nie45 a 90 dni na wydaniedecyzjiadministracyjnej.
Model C.
120 dniowy termin złożeniawniosku przypada'po dniu 1 stycznia 2018 r'
W takimwypadkucata procedurataryfowapzebiega wedługnowychzasad z aft.24b.
WariantV
Wniosek taMowy zo6tałzłożonypJzed dniem weiściaw łcie nowe|izacji' rada gminy podięłauchwaĘ o
jes2cze 70 dniowy temin do wejściataryf w łcie
zatwiordzeniuteryf' ale nie upłynął
Brak regulacjiw ustawie.
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pl/docs/2/
https://leqislacia.rcl.qov.
12303254/12460103/12460104/dokument3l
1631.pdf
Pozdrawiam,
MateuszFaron
aplikantradcowski
Kance|ańaRadców PrawnychzygmuntJezmanowski i Wspó|nicysp. k.
ul. Mickiewicza14,
60-834Poznań
tel.kom.+48509 906 435
tel.+4861 852 1278
fax.+486'1852 12 80
pl
www.ierzmanowski.
CONFIDENTIALITY.This emailand any attachmentsare confidentialand may also be privileged.lf receivedin error,
pleasedo notdisclosethe contentsto anyone,butnotirythe senderby retumemailand deletethis email(andany
attachments)
fromyoursystem.

