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Bialystok, dnia 23 kwietnia 201 8 r.

Blatyrtok, dn'

Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

σ

｀

Dyrektor
Zarz4dl

Regionalnego

Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku

BI .REr.o7o...!65.20 r s.rn
DECYZJA

Na podstawie art. 24i ust 1, 2 i 3 oraz na podstawie art. 27a ust.l i 2 oraz
3 pkt2) i27c ust. I ustawy zdniaT czerwca2001 r. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodg i zbiorowym
odprowadzaniu 6ciek6w (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm) orazw zwi4zku

zdnial4czerc,tcal960r.-Kodekspostgpowaniaadministracyjnego(tekstjedn.

z

art. 104 ustawy

Dz.rJ.zz0l7,poz.1257),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy SuraL z dnia 13 kwietnia 2018r o zatwierdzenie
taryfu dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Sura2
na okres 1g miesigcy,
zatwierdzam
taryfg dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg

i

zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Suraz

w okresie pierwszych l8 miesigcy od dnia rczpoczgciadzialalnoSci przezGming
Suraz lg-105 Sura2, ul.
I I Listopada 16 naterenie Gminy Sura2 w nastgpui4cej wysokoSci:

l.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodg:
Cena za

I

m3 wody

-

2,75

zl netlo,

Stawka oplaty abonamentowej

2.

- 3,50 zllm_c netto

Zbiorowe odprowadzenie Sciek6w
Cena za

I

m3 Sciek6w

-

6,94

zl netto

Stawka oplaty abonamentowej

-

5,00 zllm_c netto

Do cen i stawek oplat netto podanych powy2ej dolicza sig podatek
od towar6w i ustug (vAT) zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2018r na wniosek Gminy Sura2, zostalo
administracyjne

w sprawie

wszczqte postgpowanie

w wodq i

zatwierdzenia taryfu dla zbiorowego zaopattzenia

zbiorowego

odprowadzania 6ciek6w na terenie gminy Surai.

W trakcie postgpowania administracyjnego, na podstawi e zgromadzonego materialu dowodowego

ustalono, 2e Wnioskodawca opracowal taryfg dla zbiorowego zaopatrzenia
odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Surai zgodnie

z

art.24i ust

I

w wodg i

zbiorowego

ustawy o zbiorowym zaopatrzentu

w wodg izbiorowym odprowadzaniu Sciek6wtekst jedn. Dz.lJ.z2017 r.poz.328.Zgodniezart.24iust.
1 w okesie pierwszych osiemnastu miesigcy od dnia podjgcia dzialalnoSci przez powolane lub utworzone

i stawki oplat zatwierdzone przez organ
pokrycie uzasadnionych koszt6w zaopatrzenia w wodg lub

przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne obowi4zuj4 ceny
regulacyjny, w drodze decyzji, zapewniaj4ce
zbiorowego odprowadzenia 5ciek6w.
Maj4c powy2sze na uwadze orzeczono jak w sentencji'

POUCZENIE

l. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do

Prezesa

Dyrektora Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Branickiego l7A,

W6d Polskich za poSrednictwem

w

Bialymstoku Paristwowego

15-085 Bialystok), w terminie 14

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

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mohe zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg @rt. 127a $

1 k.p.a.).

り
︐

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
i
wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna
prawomocna(art.l21a $ 2 k'P.a.).

4.

Stosownie do art.

24

i

ust.

4

ustawy

o

zbiorowym zaopatrzeniu

w

wodg

i

zbiorowym

taryfa
odprowadzaniu Sciek6w w tenninie 7 dni od dnia, w kt6rym decyzja stala sig ostateczna
Biuletynie Informacji Publicznej Pafstwowego
zostanie skierowana do ogloszenia

w

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5.

Stosownie do art.

24 i ust. 7 ustawy o zbiorowym

odprowadzaniu sciek6w ceny
ogloszenia.

i

zaopatrzeniu

w

wodq

i

zbiorowym

stawki oplat wchodz4 w iycie po uptywie 7 dni od dnia

OtrzymuJl:
1.

Gmina Sura2,18… 105 Sura2,ul.1l Listopada 16

2.a/a

