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Na podstawie art. 24c ust.2 i art. 24b ust. 1,3 i 4 oraz na podstawie arrt, 27a
pkJ. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 200h. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbi
odprowadzaniu Sciek6w (tekst jednolity Dz.rJ. z20l7r. poz.328 zp62n. zm.) dalej zzwzo1, oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U.22017 r.,poz.1257 zpo2, zm)

po ocenie

wniosku z dnia 12 marca 2018 r. zlohonego przez Gming Stara Kornica , o zatwierdzenie
projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wwodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na
terenie Gminy Stara Kornica, o kt6rym mowa w art" 24b ust.4 pkt I) zzwzoi, uzupelnionego
pismami w dniu 10 maja 2018r. i w dniu 01 czerwca 2018r., po ocenie uzasadniefi, o kt6rych
mowa w art. 24b ust. 4 pkt2) znazoi orazpod wzglEdem zgodnoSci zprzepisami tej ustawy, oraz
ustawy z dnra20lipca2}r7r. Prawo wodne (DZI. z20r7r. poz. 1566 zpoL. zm.),
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zatwierdzam

taryfq - ceny i stawki oplatza zbiorowe zaopatrzenie wwodq i zbiorowe odprowadzanie
Sciek6w na terenie Gminy Stara Kornicana okres 3 lat tj. od i do 36 miesi4ca przedstawione
przez Gminq Stara Kornica we wniosku zlo2onym z dma 12 marca 2018 r. uzupelnionym
pismami w dniu 10 maja 2018r. i w dniu 0i azerwca 2018r., dla cen wodv i oolat
abonamentowych zamieszczonych w tabeli Aorazdla cen 6ciek6w w tabeli B.

Do wymienionych stawek i oplat nale|y doliczyt podatek od towar6w i uslug (VAT) zgodnie z
obowiqzuj4c4 stawk4.
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Tabela A. wysoko5d cen netto za dostarczona wodq oraz stawka netto
oplaty abonamentowej

Lp.

Taryfowa
grupa od-
biorc6w

uslug

Rodzaj cen i sta-
wek oplat

WielkoS6 cen i stawek oolat.
W okresie od 1 do

12 miesi4ca
obowi4zywania

taryfy

W okresie od 13 do
24 miesiqca

obowi4zywania
taryfy

W okresie od25 do 36
miesi4ca obowi4-

zywania taryfy

I Grupa 1

- cena wody
'.zllm3) ) 14 ))5 2,36

- stawka opLaty
rbonamentowei 1,03 1,03 1,03

2 Grupa 2

- cena wody
izLlm3)

z)J z 2,36 ? 5s

- stawka oplaty
lbonamentowei 1,03 l0? 1,03

Tabela B. Wysoko5d cen netto za odprowadzanie Sciek6w

Lp.

Taryfowa
grupa od-
biorc6w
uslug.

Rodzaj cen i sta-
wek optrat.

WielkoSi cen i stawek oplat.
W okresie od 1 do
12 miesi4ca obo-

wrqzywaniataryfy

W okresie od 13 do
24 mresiqca obo-

wiazywania taryfy

W okresie od25 do 36
miesi4ca obowi4zywa-

nia tarvfv

I

Grupa 1

- cena uslugi
odprowadzania
Sciek6w htlm3)

2,82 2,94 3,07

Grupa 2

- cena uslugi
rdprowadzania
iciek6w do pod-
niotu zewnptrz-
rcgo(zl.lm3)

0,00 0,00 0,00



Uzasadnienie

We wniosku z dnia 12 marca 2018r. do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Lublinie Paf,stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wptyn4l wniosek
Gminy Stara Kornica, o zatwierdzenie taryfy cen i stawek oplat dla zbiorowego zaopatrzerra w
wodE i zbiorowego odprowadzania Sciekow na terenie Gminy Stara Kornica, na okres 3 lat"

Zawiadomieniem z dnia 05 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalne go Zaruqdu Gospodarki
Wodnej w Lublinie poinformowal strong o wszczqciu postEpowania w przedmiotowej sprawie i
v,ryznaczyt termin 7 dni, w kt6rym mobna wypowiedzied sig w kwestii zebranych dowod6w oraz
zgiosii Zqdania.

.\N 
wyznaczonym terminie do organu nie wplynEly zadne nowe dokumenty.

W dniu 25 kwietnia}}ISr. na podstawie art. 24c ust.I r3 zzwzoS decyzjqznak: LU.RET.O
70.1.162.2018.PW organ regulacyjny odm6wil zatwierdzenia wnioskowanej przez GminE Stara
Kornica taryfy, nakladaj4c na Gminq Stara Kornica obowi4zek poprawieniauzasadnienia.

W dniach 10 maja 2018r. i 01 czerwca 2018r., Gmina Stara Kornica przedlolyta
dodatkowe informacje stanowi4ce uzupelnienie i korekty projektu taryfy oraz uzasadnienia
przekazanego organowi regulacyjnemu we wniosku taryfowym z dnia 12 marca 2018r.

Przedsta'wicne we 'wiriosku przez GminE Stara Kornica do zatwierdzenia taryfy ceny i
stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w na terenie Gminy
Stara Kornica nie naruszqqprzepis6w cytowanych ustaw.

Wobec powylszego i z uwagi na fakt , ze wynik oceny i analizy stosownie do art. 24c ust.
1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwaa 200I r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodp i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w jest pozytywny otzeczonojak w sentencji.

Stosownie do art. 107 $ 4 Kodeksu postEpowania administracyjnego odstqpuje siE od
szczeg6lowego uzasadnienia decyzli, gdyluwzglEdnia ona w caloSci Zqdantte strony.

Na podstawie art. 24f ust. I w zw. art. 24e ust.I znuzoi taryfa objgta niniejsz4 decyzjq
wchodzi w zycie po uplywie 7 dni od dnia ogloszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
PGW Wody Polskie.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie, do Prezesa Paflstwowego Gospodarstr.va
Wodnego Wody Polskie za poSrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenra (aft. 727 $ 1 i g 2, art. 129 $ 1 i $ 2
k.p.a).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moae zrzec siq prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decylq @rt. I27a $ |
k.p.a).

Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolaniaprzez ostatniqze stron postqpowania, decyla staje siE ostateczna
i prawomocna (art.IT7 a $ 2 k.p.a).

Decyzia podlega wykonaniu przed upl1r,vem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z Zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia
odwolania (arl. 130 g a k.p.a)

Zgodme z art. 24d ust. 1 i 2 znvzof za wydanre niniejszej decyfii, przedsiEbiorstwo
wodoci4gowo-kanalizacyjne ponosi oplatq w wysokoSci 500 zl. Oplatpuiszcza siq na rachunek
bankowy organu regulacyjnego ff 49 1130 l0T7 0020 1510 6720 0044, Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14

dni od dnia, w kt6rym decyla stala sip ostateczna.

Otrzymuj4:

0 Gmina Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica

2. a/a - PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie
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