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annons Fe ais TowsealKui
odpowiadajac na oswiadczenie ztozone przez senatora Wadima Tyszkiewicza podczas 21.
posiedzenia Senatu RP w dniu 19 lutego 2021 r., skierowanego do Prezesa Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego WodyPolskie, informuje, iz zamiarem WéddPolskich nie jest stosowanie
zbiorowej odpowiedzialnosci wobec wszystkich samorzadow. Celem pisma z dnia 31 grudnia 2020
r. byfo podsumowanie dotychczasowych doswiadczen zdobytych podczas uprzedniego procesu

zatwierdzania taryf (z 2018 roku) oraz zwrdcenie uwagi samorzadow, ze dostarczanie wody
i odprowadzanie sciekow nie powinno byé sposobem na generowanie zyskow, poniewaz jest to
element stuzebnosci publicznej. Zamiarem Wod Polskich byto przedstawienie moiZliwie najbardziej
wyczerpujagcego opisu problemu opartego na wiedzy uksztattowanej z dotychczasowej praktyki,
przy jednoczesnej prewencji zjawiska w gminach, w ktorych opisywany problem nie zostat
odnotowany. Uruchomienie mechanizmow ekskomunikowania, obok procedury administracyjnej,
jest

konsekwencjq

szerszego

kontekstu,

albowiem

misjq

Wod

Polskich

jest

urealnienie

i ustabilizowanie optat za ustugi wodociggowo-kanalizacyjne oraz ochrona odbiorcow ustug przed

nieuzasadnionym wzrostem cen.

Dobra wspdtpraca z samorzadami zapewnia skuteczniejszq ochrone odbiorcéw ustug przed
nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek optat. Jednak wola wspotpracy winna leze¢ takze po
stronie gmin, ktorych przeciez zadaniem ustawowym sq sprawy wodociagowi kanalizacji. Zarazem
trzeba tez zwrdoci¢ uwage, ze nie do konica przetamano w mentalnosci niektoérych samorzadow
poczucie obowigzku w powyzszym zakresie. Realia, w ktorych procedowane byly taryfy przed
nowelizacjqg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow nie
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moga byé kontynuowane, a dotychczasowe dysfunkcje pogtebiane. Powotanie niezaleznego
miato na celu

regulatora

proces6w

przede wszystkim wyeliminowanie niekontrolowanych

zatwierdzania taryf i stosowania w tym zakresie machinacji, czy wykorzystywania — w niektdorych
przypadkach — pozycji dominujacej. Przyktadem takich praktyk jest taryfikacja dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow dla terenu Miasta Kotobrzeg, Gminy
Kotobrzeg, Miasta i Gminy Goscino, Gminy Dygowo, Gminy Ryman, Gminy Siemysl, Gminy
Stawoborze i Gminy Ustronie Morskie. Wspomniana sprawa jest przedmiotem rozpoznania
sadowego, stad aktualnie trudno o daleko idace wnioski, tym niemniej stanowisko Wod Polskich
zaprezentowane w decyzji administracyjnej i podtrzymane na etapie postepowania sadowego
sprowadza sie do stwierdzenia, ze okolicznos¢ posiadania przez Miasto Kotobrzeg najwiekszej
liczby udziatow w Spdice realizujacej przedmiotowe zadanie nie moze by¢ wykorzystywana do
zajmowania

przez

Miasto

Kotobrzeg

pozycji

dominujacej]

pozostatych

wzgledem

gmin.

W kontekécie powyzszego podkresli¢ nalezy, ze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia
w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunkow rozliczen za
zbiorowe

zaopatrzenie

w

wode

i

zbiorowe

odprowadzanie

sciekow,

przedsiebiorstwo

wodociagowo-kanalizacyjne opracowuje taryfe miedzy innymi w sposdb zapewniajacy ochrone
odbiorcow ustug przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek optat. Przestanka ta jest mocno
akcentowana w judykaturze prezentujacej teze, iz celem zatwierdzania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia

w

wode

i

zbiorowego

odprowadzania

sciekéw jest

niewatpliwie

ochrona

ustugobiorcow ustug swiadczonych przez przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjne. Ma ona
zapobiegaé nadmiernemu i nieuzasadnionemu wzrostowi cen za ustugi Swiadczone przez te
przedsiebiorstwa. ROwniez podstawowe zatozenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw dotycza glownie realizacji celow w zakresie ochrony
odbiorcéw ustug. Przenoszac powyzsze w realia wspomnianej sprawy, Wody Polskie utrzymuja, iz
rzecza przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego winno byc uporzadkowanie stanu rzeczy,
w ktérym funkcjonuja zroznicowane taryfy, a nie dodatkowo jego pogtebianie.
Odnoszac sie do problemu maksymalizacji zysku dostrzezono, iz w niektorych przypadkach jest to
czesciq

strategii

przedsiebiorstw

wodociqgowo-kanalizacyjnych.

Zysk

ten

nie

zawsze

byt

przeznaczany na przyktad na zobowiazania kredytowe. Podkresli¢ przy tym nalezy, iz kazda taryfa
procedowana jest indywidualnie przy uwzglednieniu reali6w ekonomiczno-finansowych danego
przedsiebiorstwa. Indywidualny charakter sprawy dotyczacej zatwierdzenia taryfy obejmuje takze
analize marzy zysku oraz sposobu jej przeznaczenia. Jak wynika z danych uzyskanych w trakcie
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weryfikacji wnioskéw taryfowych, ponad 10% przedsiebiorstw wodociqgowo-kanalizacyjnych
prowadzonych w formie spotek prawa handlowego wyptaca dywidendy. Jej podziat ksztattowat sie
nastepujaco: rok 2015 — 72 dywidendy (11% przedsiebiorstw); rok 2016 — 68 wyptaconych

dywidend (11% przedsiebiorstw); rok 2017 — 60 wyptaconych dywidend (9% przedsiebiorstw); rok
2018 — 76 wyptaconych dywidend (11% przedsiebiorstw); rok 2019 — 67 wyptaconych dywidend
(10% przedsiebiorstw). tacznie w latach 2015-2019 wyptacono 343 dywidendy. Powyzsze
potwierdza obawy Wod Polskich, iz dywidenda stata sie dodatkowym zyskiem dla wspdtwiascicieli.
Co wiecej, w

niektdérych przypadkach — co podniosta rowniez Najwyzsza Izba Kontroli —

przeznaczenie czesci zysku na dywidende jest standardowa wrecz procedura. W tych przypadkach,

polityka dywidendowa ksztattowana jest zatem btednie w realiach prowadzenia dziatalnosci
w zakresie ustug o charakterze uzytecznosci publicznej.

W zakresie kosztu amortyzacji, Wody Polskie maja swiadomosé¢, iz podmiot ustalajac taryfy,

powinien wliczyé do kosztéw swiadczenia ustug wodociagowych i ustug kanalizacyjnych
amortyzacje bilansowa, czyli w petnej wysokosci, niezaleznie od zrodetfinansowania, naktadow na
wytworzenie srodka trwatego. Celem takiego dziatania jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji

majatkowej i finansowej tego podmiotu, a takze prawidtowe okreslenie przychodéw i kosztow,
o ktérych mowa w ustawie oraz wydanym na jej podstawie rozporzadzeniu. Oznacza to, ze przy
ustalaniu niezbednych przychodéw dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek optat
planowanych na

nowy okres taryfowy, przedsiebiorstwo — w zakresie ustalania wartosci

amortyzacji srodkéw trwatych obowigzane jest stosowac przepisy ustawy o rachunkowosci.
Ustalone w taryfie koszty amortyzacji maja na celu stopniowe odtworzenie sktadnikow majatku
trwatego,

za$

na_

przedsiebiorstwie

ciqzy

obowiqzek

uwzglednienia

kosztow

eksploatacji

i utrzymania — w tym amortyzacji, natomiast organ regulacyjny analizuje sposdb zagregowania
tych kosztow. Podkresli¢é jednak nalezy, iz sporzadzajac plan amortyzacji, nalezy to uczyni¢ od
istniejgcych Srodkéw trwatych, oczywiscie w podziale na poszczegolne rodzaje dziatalnosci oraz
nalezy wyliczyé wartosé amortyzacji od srodkéw trwatych, ktore zostang wytworzone w wyniku
realizacji planu rozwoju i modernizacji urzadzeri wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych.
Wyliczajgac nowq amortyzacje, wartos¢ odpis6w amortyzacyjnych nalezy wyliczy¢é na podstawie
wartosci

wytworzenia

srodkéw

trwatych,

terminu

przyjecia

do

eksploatacji

oraz

stawki

amortyzacji. Amortyzacje nalezy uwzgledni¢ do rzeczywistego zuzycia srodka trwatego, przy
uwzglednieniu okresu jego zywotnosci. Ustosunkowujac sie do planowanych kosztow prowadzonej
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dziatalnosci, ktére moga przedktada¢ sie na ewentualny wzrost cen za swiadczone ustugi, Wody
Polskie maja swiadomosé czynnikéw determinujacych potencjalny wzrost optat za wode i Scieki.
Nie mniej jednak, muszq to byé czynniki obiektywne i uzasadnione, jak na przyktad koszty energii,
inflacja, czy wdrozenie Pracowniczych Planow Kapitatowych.
Dodatkowo zwracam uwage,ze nie ma moiliwosci udzielenia szczegdtowych informacji w zakresie
aktualnie procedowanych wnioskow z uwagi na trwajgce postepowania administracyjne.

Do wiadomosci:
1)

Pan Marek Grébarczyk — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
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