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DECYZIA
Napodstawieart.24c ust
3 pkt 2)

i 27cust. I

ustawy

1i 2w

zdniaT

zwiqzkuzart.24 bust.l, oraz\apodstawie 27aust.l i2oraz

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

wwodg izbiorowym

odprowadzaniu Sciek6w (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm) oraz w zwi4zku

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
1257), po rozpatrzeniu wniosku

z art.

postQpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. lJ.

Z

104 ustawy

2017, poz.

Gminy Zb6ira o zatwierdzenie taryS dla zbiorowego zaopatrzenia w

wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy 7.h6int na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfg dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg

i

zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy

Zb6jna na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Gminy Zb6jna

z

dria 09 marca 2018r. w nastgpuj4cej

wysokoSci:

WielkoSi cen i stawek oplat za zaopatzenie w wodg
Wyszczeg6lnienie

WielkoSi cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodg (netto)
Taryfowa
Lp.

grupa

odbiorc6w
uslug

I

Grupa I

Rodzaj cen i stawek
oplat

W okresie od I do

12

W okresie od 13 do

W okresie od 25 do

miesiqca

24 miesiqca

36 miesiqca

obowiqrywania
taryfy

obowiqzywania

obowi4zywania

taryfy

t^ryty

cena wody (zllm3)

3,43

3,43

3,43

stawka oplaty
abonamentowej (zUm-c)

9,26

9,26

9,26

Do cen i stawek oplat netto podanych powyzej dolicza sip podatek od towar6w i uslug (VAT)
z obowiqzuj qcymi przepisami.

zgodnie

UZASADNIENIE
W dniu 13.03.2018 r. na wniosek Gminy Zb6jna, zostalo wszczpte postgpowanie administracyjne

w

sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia

Sciek6w na terenie gminy Zb6jna zgodnie

w wodg i zbiorowego odprowadzania

z art. 24b ust. I ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg i

zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w.

Przedlo2ona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, je2eli wynik oceny,

weryfikacji lub analizy, o kt6rym mowa w art. 24c ust.

I

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i

zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w jest pozytywny.

W trakcie

postgpowania administracyjnego,

na

podstawie zgromadzonego materiatu

dowodowego ustalono, 2e Wnioskodawca opracowal taryfg dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodg i

zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Zb6jna zgodnie zzasadami okre6lonymi w art.20
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
2017

z

w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

Sciek6w (tekst jedn. Dz.

r.poz.328) orazzprzepisami rozporz4dzeniaMinistraGospodarki Morskiej iZeglryi

dnia

U.

z

Sr6dlqdowej

27 lutego 2018 roku w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz

warunk6w rozliczefi za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w (Dz.U z 2018
r.poz.472).

Organ regulacyjny

w wyniku

rozpatrzeria przedmiotowego wniosku, stwierdzil zgodnoSd

projektu taryfy oraz tzasadnienia przedstawiolego przez Wnioskodawcg

z

przepisami ustawy o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w oraz z przepisami ustawy Prawo
wodne. Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, dokonal r6wnie2 analiry zmiany warunk6w ekonomicznych wykonywaniaprzez

Wnioskodawcg dzialalno6ci gospodarczej oraz dokonal weryfikacji koszt6w zttiryanych ze
Swiadczeniem uslug, poniesionych w latach obrachunkowych obowiqryvvania poprzedniej taryfy,
ustalonych na podstawie ewidencji ksiggowej, z uwzglpdnieniem planowanych zmian tych koszt6w w
okresie obowi4zywania taryfo pod wzglgdem celowoSci ich ponoszenia

w cetu zapewnienia

interes6w odbiorc6w uslug przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W zwiqzku

z

ochrony

pov,,yilszym, i2 wynik

oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfo dla zbiorowego zaopatrzenia

w wodq i

zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Zb6jna jest pozytywny, rraleilalo zatwierdzi(
przedmiotowqtaryfe.
Maj4c powy2sze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

l.

Od niniejszej decyzji sluZy stronom odwolanie do Prezesa W6d Polskich za po6rednictwem

Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej

w

Bialymstoku Paristwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok), w terminie 14

dni od dniajej dorgczenia (art. 127 $ 1i $ 2, art. 129 $ I i $ 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moLe zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjp (art. 127a $
J.

Z

dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia

o

I k.p.a.).

zrzeczeniu sig prawa do

wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postEpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna (art. l27a $ 2 k.p.a.).
4.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jeLelijest zgodna

z

Zqdaniem wszystkich stron lub

jeZeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 k.p.a.). Zawydarie decyzji Wnioskodawca ponosi oplatg w wysoko$ci

500 zt na rachunek bankowy organu regulacyjneSo, w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym
decyzja stala sip ostateczna.

Nr konta bankowego: 06 1130 1017 0020 l5l0 6720 0042
5.

Stosownie do art. 24

e ust. 1 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu

w wodg i

zbiorowym

odprowadzaniu Sciek6w w terminie 7 dni od dnia, w kt6rym decyzja stala sig ostateczna taryfa

zostanie skierowana

do

ogloszenia

w

Biuletynie lnformacji Publicznej

Paristwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6.

Stosownie

do art. 24f ust. I ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i

zbiorowym

odprowadzaniu 6ciek6w taryfa wchodzi w iycie po uptywie 7 dni od dnia ogloszenia.

Mlro

Otrrymujq:
1. Gmina Zb6jna,18-416 Zbojna, ul. Lomzyiska 64

2. a/a

arkowskl

