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DECT4A

Dyrektor Regionalnego ZarzAdu Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Poznaniu dzialajqc na podstawie:
art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (t.j. Dz.U. z zOU r. poz. 328 ze zm.), w zwiazku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.V.22017 r. poz. 1566 ze zm.)oraz art. 104 iart. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1950 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2OI7 r. poz. 7257 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starcza z dnia 07 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia Taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na okres trzech lat na terenie
Gminv Starcza:

zatwierdza Taryfq dla zbiorowego zaopatrrenia w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na
terenie Gminy Starcza,

UZASADNIENIE

W dniu 08 marca 2018 r. do Regionalnego ZarzQdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpfynql wniosek Gminy Starcza w sprawie zatwierdzenia Taryfy
oplat za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6w na okres trzech lat na terenie
Gminy Starcza.

Organ regulacyjny wezwal wnioskodawcq do przekazania informacji oraz dokument6w w terminie
7 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Gmina Starcza w dniu 02 maja 2018 r. uzupelnila wniosek we
wskazanym w wezwaniu zakresie.

Po dokonaniu oceny kompletnego wniosku i jego uzasadnienia pod wzgledem zgodno6ci
z przepisami ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu 5ciek6w i Prawem
wodnym oraz podjQciu analizy zmiany warunk6w ekonomicznych wykonywania przez przedsiqbiorstwo
wodociqgowo-kanalizacyjne dzialalno6ci gospodarczej, w tym mar2y zysku, oraz zweryfikowaniu koszt6w
zwiqzanych ze Swiadczeniem uslug, poniesionych w latach obrachunkowych obowiEzywania poprzedniej
taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji ksiqgowej, z uwzglqdnieniem planowanych zmian tych koszt6w
w okresie obowiQzywania taryfy - pod wzglqdem celowoici ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony
interes6w odbiorc6w uslug przed nieuzasadnionym wzrostem cen organ regulacyjny - Dyrektor
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uwzglqdnienie.

Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Poznaniu uznaf, i2 wniosek zasluguje na

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sfuiy stronie odwolanie do Prezesa W6d Polskich, za po6rednictwem

Dyrektora Regionalnego ZarzQdu Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec siQ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorqczenia organowi
administracji publicznej oiwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna, co oznacza, ii decyzja podlega wykonaniu
i brak jest mo2liwoSci zaskarienia decyzji do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego.

Za wydanie niniejszej decyzji naleiy ui5cii oplatq w wysoko(ci 500 zf w ciagu 14 dni od dnia,
w kt6rym decyzja stala siQ ostateczna na rachunek Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dla Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o numerze:61 1130 1017 0020 1510 6720
0022.
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1. Gmina Starcza, ul, Gminna 4,42-261 Starcza,
2. a/a.
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