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GMINA ZAWTDZ
09-226 Zawidz KoScielny, ul. Mazowie cka 24

powiat sierpecki, woj. mazowieckie
NIP 776-169-88_45

GMINNY ZAKN-AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ZAWIDZIJ KOSCIELNYM
TeL024-276-61-93 e-mail: szsk@,zawidz.pl

GZGJ(J7000t28t20t8 Zawidz25.l0.20l8r.

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zawidzu KoScielnym informuje, Ze

w zwiqzku ze zmianE przepis6w Prawa Wodnego, instytucj4 decydujEcqw sprawach

wodoci4gowo - kanalizacyjnych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie

z gl6wnE siedzib4 w Warszawie. Kazde przedsigbiorstwo wodoci4gowo

kanalizacyjne zmuszone zostalo do sporzqdzenia dokumentu: ,,wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego

odprowadzenia Sciek6w" do dnia 12.03.2018 roku. Wniosek zawieral kalkulacjg

dochod6w i wydatk6w jakie ponosi przedsigbiorstwo wodoci4gowo - kanalizacyjne

na utrzymanie sieci wodoci4gowo kanalizacvjnych, przepompowni, stacji

uzdatniania wody itd.

W zwi4zku z tym zmuszeni byliSmy do opracowania i zlo2enia takiego

dokumentu do odpowiedniego Regionu Zarzqdu Gospodarki Wodnej. Stawki jakie

zostaly zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego ZarzEdu Gospodarki Wodnej

w Warszawie bEdE obowiqzywaly 7 dni po ogloszeniu decyzji Paristwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na stronie BIP Urzgdu Gminy zgodnie

z Ustaw4 z dnia 7 Qzerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprow adzaniu Sciek6w.

Zpowuhariem:
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DECYZIA WA. RET.070. 1.58.3.2018

Na podstawie art. 154 art. 104 i art. 1.07 S 4 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego {Dz. U. 2017, po2.1257 z pdin. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu fciek6w
{Dz. U. 2A77 r. poz. 328 z pain. zm.)

1) Uchylam decyziq znak: wA.RET.070.1.58.2 .2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2) Zatwierdzam taryfq dotyczqcq zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania

6ciek6w na terenie gminy zawidz na okres 3 lat na podstawie ztotonego wniosku z dnia\2 marca 201"8 r. {data wplywu: 12 marca 2018 r,} i uzupelnion"go prry pismach z dnia
22 maia 2A78 r. (data wptywu: 2B maja 2018 r.) oraz 25 lipca 2018 r. (data wptywu: 27 lipca
2018 r.) 6minnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kofcielnym, ul, Mazowiecki 24,
A9-226 Zawidz KoScielny:

I. WYSOKOSC CEf.I I STAWEK OPTAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE
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Wyszczegdlnienie

Wielkoii cen i stawek opiat (podane sq cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorcdw uslug
Roduaj cen

i stawek opiat

W okresie od X

do 12 miesi4ca
obowiqzywania nowej

tarfy

W okresie od 13
do 24 miesiQca

obowiqzywania nowej
taryfu

W okresie od 25
do 36 miesiaca

obowiqzywania nowej
tandy

l

Grupa 1 - odbiorcy uslug zbiorowego
zaopatrzenia w wodq bqdqcej jednoczeEnie

w czq3ci odbiorcami uslug zbiorowego
odprowadzania iciek6w, rozliczani na

podstiwie urzqdzenia pomiarowego lub
wodomierza glownego w trzymipsiqcznym

okresie rozliczertiovi.ym : woda przeznac?o na
do spoiycia'przez ludzi (gospodarstwa

domowe) * woda do realizacji zadari wlasnych
gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
ludno(ci w wodq przeznaczonE do spoiycia
przez ludzi lub cel6w rolniczych na potrzeby

zaopatnenia w wodq ludzi I zwier?At
gospodarczych

Cena wody
(zl/m']t 2,54 2,51 2,65
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III. WARUNKI STOSOWANIA CEH I STAWEK OPIAT:

Zakres iwiadczonych usiug obejmuje zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie
6ciek6w na podstawie Statutu Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Zawidzu KoScielnym na
podstawie Uchwaly Rady Gminy w Zawidzu Nr 4O/Vil/2A03 z dnia 30 paidziernika 2003 r.

OkreSlone w taryfi* ceny stosuje siq przy zachowaniu standarddw jakoSciowych obslugi
odbiorc6w uslug, kt6re wynikajq z obowiqzujqcych przepis6w prawnych, kt6re zostaly okreilone
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania 6ciekdw.

JakoSi dostarczanej odbiorcom wody ora: jakofd oczyszczanych iciekdw spelniajq wymagania
powszechnie obowi4zujqcych przepisdw prawa. Jako$C dostarczanej wody spelnia wymagania
rozporzqdzenia Ministra Zdrswia z dnia 7 grudnia 20L7 r- w sprawie jakoici wody przeznaczonej do
spoiycia przez ludzi {Dz, U. z 2AL7 r. poz. 2294}. Jako$d dciekdw odprowadzanych z eksploatowanej
oczyszczalni Sciekdw spelnia wymagania okreflone decyzjami Staro$ty Sierpeckiego na szczegdlne
korzystanie r wdd- wprowadzenie 6ciek6w sanitarnych oczyszczonych w mechaniczno- biologicrnej
oczyszczalniSciek6w w Zawidru Xo6cielnym i Majkach Matych.

Stosowane przez Zaklad rozwlqzania technologiczne spelniajq wymogi przepis6w ochrony
irodowiska, pozwolefr wodnoprawnych oraz BHP, sieci oraz pozostale urzEdzenia wodociqgowo-
kanalizacyjne utrzymywane sq w sprawno$ci i dobrym stanie technicznym dla zapewnienia ciqglo$ci
dostaw wody i odprcwadzania $ciek6w.

Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2018 r. organ wydat decyzjq negatywnq nr W,A.R8T.070.1.58.2.2018 dla
wniosku 6minnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Koicielnym z dnia 12 marca 2018 r. {data
wplywu: 12 marca 2018 r.) dot. zatwierdzenia wniosku taryfowego dla gminy Zawidz.

Nastgpnie wnioskodawca przedloiyl skorygowane czq3ci wniosku w dniu 28 maja 2018 r. przy
pi$mie z dnia 2? maja 2018 r. a takie uzupelnienie wniosku w dniu 27 lipca pny pi$mie z dnia 25 lipca
2018 r., zgodnie t art. 24c ust, 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw wniosek zatwierdzajqcy poprawionq treff taryfy, ktdry naleialo uznad, jako wniosek o uchylenie
pierwotnej decyzji egodnie z art. 154 ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego.

W zwiqzku z tym, te organ regulacyjny uznal, ii oprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfy,
uzasadnienia, zalqczonych tabel od A do I oraz przedstawionej kalkulacji wzrostu stau/ek cen, spelnia
wymogi ustawowe, postanowila jak na wstqpie.

Lp.

Wys:cregdlnienie
Wielko{d cen i stawek oprat (podane s4 cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorcdw uslug
Rodzaj cen

i stawek oplat

Wokresieod 1

do 12 miesiQca

obowlQzywania now€j
tan/&

W okresie od 13
do 24 miesipa

obowiArywanla nowej
taryfy

w okresie od 25

do 36 miesi6a
obowiq:ywania nowej

tarYfY

1

6rupa I * odbiorty uslug zbiorowego
odprowadzania 6ciek6w bqdqce,i jednocze{nie

odbiorcaml usiug :biorewego zaopareenia
w wodq, rorliczani na podrtawie urzqdzonia
pomiardrrego lrrb wodomierra gl6wne6q

w lrrymi€siecznym okresie rozliczeriowym

Cena 6ciek6w

{ztlm'}
10,86 10,87 10,80

Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zanqd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 1"3 B, 03-194 Warszawa
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3.

4.

pouczenie

Na decyzjq przysluguje odwolanie do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa wodnego wodyPolskie za po$rednictwem Dyrektora RzGw w warszawie w terminie 14 dni od dorgczenia
decyzji.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publibznej, kt6ry wydal decyzjg.
Z dniem dorqczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawado wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postqpowania, deryzja staje sig ,rtrtaarn,iprawomocna.
w przypadku nie zaskarienia niniejszei decyzii nalety ui$cii optatq w kwocie 500 zl w ciqgu74 dni od kiedy decyzia stala siq ostateczna na rachunek RzGw w warszawie
07 1130 1017 0020 1510 6720 0024,

Otrzvmuia:

i ::ll}fii:f:,::.:::i:j$l:::iri.l* zawidzu xoiciernym, ur, Mazovriecki 24,os.226zawidr Koicierny2' PGW wody Polskie Regionainy Zarzqd Gospodarki wodnej w warszawie, ul. zarzecze 13 B, 03-194 warszawa * RET a/a

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie

nalny Zarzqd Gospodarki wodne.i vy warsrawie, ul. Zarzecae 13 B, 03-194 warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 s8 70 202 | e-mair: warszawa@wody.gov.pr
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