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Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie nowatorskiej pozycji poświęconej tworzeniu i za-
twierdzaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w oparciu o przepisy ustawy z 2001 r., określającej m.in. zasady prowadzenia działalności przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i zadania stawiane przed organami regulacyjnymi.
Taryfy są zasadniczo określane na okres 3 lat, a zatem osoby odpowiedzialne za przygotowywanie
wniosków taryfowych lub zatwierdzanie taryf w tym roku ponownie przystąpią do prac zmierza-
jących do zapewnienia ciągłości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na przestrzeni trzech lat od publikacji pierwszego wydania Konstruowania i zatwierdzania taryf dla
wody i ścieków doszło do wykrystalizowania się praktyki stosowania przepisów nowelizacji z 2017 r.
związanych z konstruowaniem, weryfikowaniem i zatwierdzaniem cen oraz stawek opłat za do-
stawę wody, a także odbiór i odprowadzanie ścieków. Organy regulacyjne zaprezentowały, jak ro-
zumieją przyznane im kompetencje i w jaki sposób oceniają wnioski taryfowe przedkładane do
zatwierdzenia. Sądy administracyjne miały niejedną okazję do wypowiedzenia się na temat zgod-
ności z prawem działań podejmowanych w tym zakresie przez organy regulacyjne. Wreszcie przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogły zweryfikować rozwiązania proponowane organom
regulacyjnym do zatwierdzenia, w szczególności w związku z niemałą liczbą wniosków o skrócenie
okresu obowiązywania dotychczasowych taryf.

Przygotowywaniu drugiego wydania Konstruowania i zatwierdzania taryf dla wody i ścieków towa-
rzyszyło to samo założenie, które postawiliśmy przed sobą na początku 2018 r. Opracowywana
publikacja miała stanowić przydatne kompendium wiedzy na temat procedury zatwierdzania ta-
ryf oraz prawnych uwarunkowań funkcjonowania organów regulacyjnych. Zrealizowanie tego celu
wymagało zawarcia w książce czterech – w dużej mierze autonomicznych – elementów. Po pierw-
sze, wprowadzenia dotyczącego pozycji organów regulacyjnych i przysługujących im kompetencji.
Po drugie, skrupulatnego opisu poszczególnych czynności niezbędnych do podjęcia w toku prac
nad przygotowywaniem wniosku taryfowego wraz ze wskazaniem danych wymaganych do zgro-
madzenia na potrzeby sporządzania takiego wniosku. Po trzecie, uporządkowanej prezentacji oko-
liczności umożliwiających skuteczne uruchomienie procedury zatwierdzenia taryfy oraz obowiąz-
ków związanych z tą procedurą. Po czwarte, całościowego zilustrowania przebiegu postępowań
prowadzonych przez organy regulacyjne, w tym możliwych sposobów rozpatrzenia wniosków ta-
ryfowych. Jesteśmy zdania, że połączenie tych elementów umożliwiło stworzenie podręcznika wy-
jaśniającego krok po kroku zasady tworzenia i zatwierdzania taryf, przygotowanego z myślą za-
równo o osobach doświadczonych i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania, jak i o oso-
bach dopiero stawiających pierwsze kroki w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
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Autorzy chcieliby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu pierwszego wydania
naszej książki i zainspirowali nas do ponownego przyjrzenia się materii taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za wszelkie
uwagi dotyczące drugiego wydania, gdyż w szczególności na ich podstawie będziemy w przyszło-
ści decydować o potrzebie ewentualnego kolejnego wydania Konstruowania i zatwierdzania taryf
dla wody i ścieków.
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