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Pańśwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskle
Dyrektor

Re8ionalnego zarrądu
Gospodarki Wodnei

w RŻesŻowie

Rz.RET.070.2.27.2018-A5

RŻesŻów, 02.05.2018 r.

DECYZJA

Dyrcktor Regionalne8o zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzjbą w Rzeszowie działając na podstawie ań' 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. (odeks postępowania adminjstracyjnego |DŻ. U. z 2oL'1 f. poz. 1257 z późn. zm.), art' 24c
ust' 1i2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 '. o Żbiorowym zaopatrŻeniu w wodę izbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz, U. ż 2077 poz.328 z póżn. zrn.) orazart.240 ust' 3 pkt'27 ustawy Ż dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.)

po rozpatrŹeniu

wniosku z dnia 12 marca 2018 r. Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w czerminie, 39_304
czermin 43' o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w Wodę i zbjorowego
odprowadŻania ści€ków na terenie 8miny czermin na okres 3 lat

orzekam

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrrenia w wodę i Żbiorowe8o odprowadzania ścieków
na terenie gminy czermin na okres 3lat, Żgodnie z wnioskiem Gminne8o zakladu Gospodarki
Komunalnej W cŻerminie, 39_304 czermin 43 Ż dnia 12 marca 2018 r. jak podano poniżej:

Tabela 1. Wjelkość cen istawek opłat za zaopatŻenie wwodę:

tp.

Wielkość cen istawek opłat za Żaopatrzenje Wwodę

Srupa

usług

Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie od 1do 12

mie5iąca
W okresie od 13 do 24

miesiąca
Wok.€sie od 25 do 36

miesiąca

Grupa 1

2,55 2,65 2,75

2,OO z,oo 2.00
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Tabela 2' Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ściekóW:

Do cen istawek opłat netto podanych powyźej dolicza się podatek od towarów i !5lu8 {VAT)
z8odnie z obowiązuiącymi prŻepi5ami'

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12.03.2018 r. Gminny Zaklad Gospodarki l(omunalnej w Czerminie,
39-304 czermin 43 zwrócił 5ię do Dyrektora Re8ionalnego zarŻądu Gospodarki Wodnej W RŻeszowie

o zatwierdŻenie taryry dla zbiorowe8o zaopatrŻenia W Wodę izbiorowego odprowadrania ścieków na

terenie 8miny czermin. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji i oceny działając w trybie art' 27b ustawY

z dnia 7 cuerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrŻeniu W wodę i Żbiorowym odprowadzeniu ścieków,

pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. wezwano Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych informacji
i dokumentów. organ re8ulacyjny w pisemnym Wezwaniu zakreślil siedmiodniowy termin dla

dokonania powyższej czynności. W dniu 24 kwietnia 2018 r. do tut. or8anu wpłynęło pismo z dnia

20 kwietnia 2018 r., w którym wnioskodawca udzielił dod atkowych wyjaśnień'

Po WeMikacji zlożonego wniosku o zatwierdŻenie taryfy oraz złoźonych dodatkowych

wyjaśnień stwjerdzono, że spełnia on przesłanki wskazane w art' 24b t]st' 3_6 ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrŻeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej iŻeglu8i sródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.

W sprawie okr€ślenia taryf, Wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfY oraz warunków rozliczeń za

zbiorowe zaopatżenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekóW (Dz. U ' Ż 2018l. Poz' 4?2).

zebrana w sprawie dokumentacja pozwala stwierdzić, źe przedstawiona we wniosku do
zatwierdŻenia, Wyższa niż W latach ubjeglych cena za Żbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie

8minY czermin nie narusŻa przepisów cytowanych ustaw.

Wnioskodawca opracowując wniosek o zatwierdzenie taryry. zapewnił ochronę odbiorców
usłu8 przed nieuzasadnionym wzrostem cen istawek' W5kazał ponadto, źe proponowane minimalne
zmiany cen iopłat mają na celu p€łne pokrycie wszystkich kosztów utraymania dŻiałalności

Wodociągowo - kanalizacyjnej. Naleł również WŻiąć pod uwagę fakt, iź obecne staWki Ża

zaopatrzenie w wodę iŻbiorowe odprowadzanie ścieków w 8minie cze.min są niskie, W związku
z czym ta niewielka korekta iest W pełni uzasadniona.
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Lp.

WyszcŻególnienie
Wi€lkość€en lstawek opłat Źa odproWadzanie ścieków

usłuB

Rodu aj cen i stawek
opłat

W okresie od I do X2
miesiąca

W okresie od 13 do 24
miesiąca

W okresie od 25 do 36
miesjąca

1 Grupa I cena ścieków (zVm3) 5,50 5,60 5,74
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z uwaBi na fakt że Wynik oceny ianalizy stosownie do art. 24c Ust.2 ustawy Ż dnia 7 czelwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i Żbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywnY,

W oparciu o powyższe orŻeczonojakw sentencji.

Na podstawie ań' 24e ust' 1 w Żw. z aft' 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 cŻerwca 2001 r.

o Żbiorowyń zaopatrzeniu w wodę i Żbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2077 r. poż' 3z8
Ź późn' Żm') taryfu objęta niniejsŻą decyzją wchodŻi w życie po uplywie 7 dni od dnia o8łoszenia na

stronie Biuletynu lnformacji Publicznej PaństwoweBo Gospodarstwa wodne8o Wody Polskie.

Pouczenie

1. Żgodnie Ż art. 24d ustawy Ż dnia 7 czerwaa 2001 r. o zbiorolvym zaopatrzeniu w wodę

iŻbiorowym odprowadzaniu ścieków za wydanie niniejszej decyz]'i pobiera się oplatę w kwocie

500 zł. WskaŻaną oplatę naleźy uiścić w terminie 14 dni od dnia W którym niniejsza d€cyzja stanie

się ostatecŻna, na rachunek bankowy PaństwoweBo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -
Regionalny zarząd Gospodarki Wodn.j w RŻeszowie

Bank Gospodaastwa Kraiowego

22 11301017 00201510 6720 0045

od niniejszej dec.yz'i przysłu8uje odwołanie do Prezesa Państwoweso Gospodarstwa Wodne8o

Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Re8ionalneto zarządu Gospodafki Wodnej

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rz€szowie ul' Hetmańska 9,

35-959 RzesŻów, W terminie 14 dniod datyjej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może znec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który Wydał decyzję. Z dniem doręczenia

orBanowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanja
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostatecŻna.

2.

3.

1) Gminnyzakład Gospodarli (omu nalnej w cz€rmini€, 39'304 cz€lmin 43

2J ala.-REI.
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