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DECYZJA WA.RET.070.1.337.3.2018
Na podstawie art. 154 art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze. zm.)
1) Uchylam decyzję nr WA.RET.070.1.337.2.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
2) Zatwierdzam taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Masłowice na okres 3 lat, nadesłaną wnioskiem z dnia 12 marca 2018
roku i jego korektami z dnia 22 maja 2018 roku, 21 czerwca 2018 roku, 07 sierpnia 2018 roku oraz
04 września 2018 roku przez Gminę Masłowice:

I.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Wielkość cen i stawek opłat

Wyszczególnienie

(podane są cenami netto)

LP-

1

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Grupa 1-

Cena wody (zł/m3)

W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

1,86

W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

1,85

W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

1,85

usuwane są na bieżąco, w jak najkrótszym terminie. Celem działalności gminy w zakresie
świadczenia usług jest zadowolenie mieszkańców oraz ciągłe podnoszenie ich jakości. Woda jest
ujmowana z ujęć głębinowych, jest uzdatniana bez chemicznego wspomagania, a parametry
uzdatnionej wody dostarczanej do sieci wodociągowej stwierdzają przydatność wody do spożycia
przez ludzi. Jakość wody dostarczanej odbiorcom jest zgodna z normami krajowymi oraz
europejskimi, czego dowodem są pozytywne wyniki badań prowadzonych przez Sanepid w
Radomsku oraz inne wyspecjalizowane podmioty.

Uzasadnienie
W dniu 23 kwietnia 2018 roku organ wydał decyzje negatywną nr WA.RET.070.1.337.2.2018
dla wniosku Gminy Masłowice z dnia 12 marca 2018 roku dot. zatwierdzenia wniosku taryfowego dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Masłowice (data
wpływu 14 marca 2018 roku).
Następnie wnioskodawca przedłożył skorygowane załączniki do wniosku taryfowego w dniu 23
maja 2018 r. przy piśmie z dnia 22 maja 2018 roku, w dniu 25 czerwca 2018 roku przy piśmie z dnia 21
czerwca 2018 roku, w dniu 08 sierpnia 2018 roku przy piśmie z dnia 07 sierpnia 2018 roku oraz w dniu 11
września 2018 roku przy piśmie z dnia 04 września 2018 roku, zgodnie z art. 24c ust. 3 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze. zm.) wniosek
zawierający poprawioną treść taryfy, należało uznać, jako wniosek o uchylenie pierwotnej decyzji zgodnie
z art. 154 k.p.a.
W związku z tym, że organ regulacyjny uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfy,
uzasadnienia, załączonych tabel od A do I oraz przedstawionej kalkulacji wzrostu stawek cen, spełnia
wymogi ustawowe, postanowił jak na wstępie.

Pouczenie

1.
2.
3.

4.

Na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy
decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024
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