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DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarz$du Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu dziatajqc na podstawie:

art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod$ i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), w zwiqzku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.} oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrowek, z siedzibq w Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek z dnia

10.03.2018 r., w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dta zbiorowego zaopatrzenia w wode. i zbiorowego

odprowadzania sciekow na okres trzech lat na terenie gminy Ostrowek

zatwierdza taryfe. dla zbiorowego zaopatrzenia w wod<> i zbiorowego odprowadzania sciekow
na terenie gminy Ostrowek.

UZASADNIENIE

W dniu 13.03.2018 r. do Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pahstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wptynaj wniosek Gminy Ostrowek, z siedzib^ w Ostrowek 115,

98-311 Ostrowek z dnia 10.03.2018 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod^

i zbiorowe odprowadzanie sciekow na okres trzech lat na terenie gminy Ostrowek.

Zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze

zm.) organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki

Wodnej Wod Polskich w Poznaniu.

Wobec powyzszego organ regulacyjny, po zapoznaniu siQ z aktami sprawy, pismem z dnia 16.04.2018 r.,

znak: PO.RET.070.95.2.ZG.1 wezwat Wnioskodawce_, na podstawie art. 27b ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode. i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 328 ze zm.), do przekazania informacji oraz dokumentow w terminie 7 dni od otrzymania

niniejszego wezwania. Pismem z dnia 30.04.2018 r. (data wptywu do tut. organu: 04.05.2018 r.),

Wnioskodawca uzupelnit wniosek we wskazanym w wezwaniu zakresie.

Po dokonaniu oceny kompletnego wniosku i jego uzasadnienia pod wzgle.dem zgodnosci z przepisami

ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wode^ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow i Prawem wodnym oraz

podj^ciu analizy zmiany warunkow ekonomicznych wykonywania przez przedsi^biorstwo wodoci^gowo-

kanalizacyjne dzialalnosci gospodarczej, w tym marzy zysku, oraz zweryfikowaniu kosztow zwiazanych ze

swiadczeniem ustug, poniesionych w latach obrachunkowych obowiqzywania poprzedniej taryfy,
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.ustalonych na podstawie ewidencji ksie_gowej, z uwzgle^dmeniem planowanych zmian tych kosztow

w okresie obowiqzywania taryfy - pod wzgle^dem celowosci ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony

interesow odbiorcow ustug przed nieuzasadnionym wzrostem cen organ regulacyjny - Dyrektor

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu uznat, iz wniosek zastuguje

na uwzgle.dnienie.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Prezesa Wod Polskich, za posrednictwem Dyrektora

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie, prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje_. Z dniem dor^czenia organowi administracji

publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie. prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia. ze stron

poste_powania, decyzja staje sie^ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu

i brakjest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego S$du Administracyjnego.

Za wydanie niniejszej decyzji nalezy uiscic optate. w wysokosci 500 zt w cia_gu 14 dni od dnia, w ktorym

decyzja stata sie_ ostateczna na rachunek Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla

Regionalnego Zarz^du Gospodarki Wodnej w Poznaniu o numerze: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Otrzymuj^:
1. Gmina Ostrdwek, Ostr6wek 115, 98-311 Ostr6wek
2. a/a
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