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Dyrektor RegionalnegoZarządu GospodarkiWodnej Wód Polskich w Poznaniu działając na podstawie:
art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu Ścieków (tj. Dz.U. z2OL7 r. poz.328ze zm.), w związku zart.24o ust. 3 pkt 27 ustawy
z dnia 20 lipca2OL7 r. Prawo wodne (Dz.U. z2OL7 r, poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2oL7 r. poz. 1257 ze zm.|
po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni KÓłek Rolniczych w Ostrowitem z dnia 12 marca 2ot8 r.w przedmiocie zatwierdzenia Taffi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zblorowego odprowadzania
ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Ostrowite:

zatwierdza Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
terenie Gminy ostrowite.

i zbiorowego odprowadzania ścieków na
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w sprawie zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie
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w wodę izbiorowe odprowadzanie

ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Ostrowite.
W dniu 23 kwietnia 20L8 r. organ regulacyjny wezwał wnioskodawcę do przekazania informacji

oraz dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Ostrowitem w dniu 30 kwietnia 2Ot8 r. uzupełniła wniosek we wskazanym w wezwaniu zakresie.

Po dokonaniu oceny kompletnego wniosku i jego uzasadnienia pod względem zgodności
przepisami
z
ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i prawem
wodnym oraz podjęciu analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne działalnościgospodarczej, w tym marży zysku, oraz zweryfikowaniu kosztów
związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowvch obowiazvwania ooorzedniei
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tarń,

ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów
w okresie obowiązywania taryfy - pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony

interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen organ regulacyjny - Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uznał, iż wniosek zasługuje
na uwzględnienie.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służystronie odwołanie do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem
Dyrektora RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej WÓd Polskich w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
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mekere--b-lĘti-rerminTdó-wfr'iesiEńa odwolaniaTfióha-ffióżE zrźe?3ĘpraWa-dó-Wńies-i€niaodwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega
wykonaniu
i brak jest możliwościzaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Za wydanie niniejszej decyzji należy uiścićopłatę w wysokości 500 zł w ciągu 14 dni od dnia,
w którym decyzja stała się ostateczna na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie
dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o numerze: 61 1130 LoI7 o02o LsLo 6720
oo22.

Otrzvmuia:

1,
2.
3,

Spółdzielnia KÓłek Rolniczych, ul, Zachodnia 8A,62-402 ostrowite,
WójtGminyOstrowite,

ul. Lipowa 2,62-402 Ostrowite,

a/a.
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PROJEKT TARYFY NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ l
zBloRoWE oDPRoWADzANlE śclEKÓw tuł LATA 2oL8-2o2L

Tabela nr 1. Wysokośćcen za dostarczoną wodę.
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3,26
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-
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Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na lata 20L8-2o2L
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Tabela nr 2. Wysokośćcen za odbiór ścieków.
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Jedna grupa taryfowaod prowadzających ścieki

za pomocą kanalizacji
sa n ita

-

rnej.

2o78-2o19

5,74

0,46

6,2o

2ot9-2o2o

5,89

o,47

6,36

2o2o-2o2L

6,00

0,48

6,48

Tabela nr 3. Wysokośćstawek opłaty abonamentowej dotyczącej wody
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031
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0,33
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0,31
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Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na lata 20L8-2O2L

