
Lublin,/7 j czerwca 2018 r. 

DYREKTOR 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

w Lublinie 

Znak:LU.RET.070.1.225.2018.PW 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 
ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ) clalei zzwzoś oraz art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
1257 z póź. zm.) 

po ocenie 

złożonego w dniu 12 marca 2018 r. przez Gminę Adamów uzupełnionego pismami 
w dniu 16 maja 2018r. i 18 maja 2018r. wniosku o zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Adamów, o którym 
mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1) zzwzoś, po ocenie uzasadnienia, o którym mowa w art. 24b ust. 4 
pkt 2) zzwzoś oraz pod względem zgodności z przepisami tej ustawy oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z póź. zm.). 

zatwierdzam 

taryfę - ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Adamów na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca przedstawione przez 
Gminę Adamów we wniosku złożonym w dniu 12 marca 2018 r. uzupełnionym pismami w dniu 
16 maja 2018 r. i 18 maja 2018r. dla cen wody i opłat abonamentowych zamieszczonych w tabeli 
A oraz dla cen ścieków i opłat abonamentowych zamieszczonych w tabeli B. 
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DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1, 3 i 4 oraz an. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ) dalej zzwzoś oraz art. 104 ustawy 7. dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1257 z póź. zm.)

po ocenie

złożonego w dniu 12 marca 2018 r. przez Gminę Adamów uzupełnionego pismami
w dniu 16 maja 2018r. i 18 maja 2018r. wniosku 0 zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Adamów, o którym
mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1) zzwzoś, po ocenie uzasadnienia. o którym mowa w art. 24b ust. 4
pkt 2) zzwzoś oraz pod względem zgodności z przepisami tej ustawy oraz ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z póź. zm.).

zatwierdzam

taryfę - ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Adamów na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca przedstawione przez
Gminę Adamów we wniosku złożonym w dniu 12 marca 2018 r. uzupełnionym pismami w dniu
16 maja 2018 r. i 18 maja 2018r. dla cen wody i opiat abonamentowych zamieszczonych w tabeli
A oraz dla cen ścieków i opłat abonamentowych zamieszczonych w tabeli B.
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Tabela A. Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaje cen i stawek 
opłat 

Wielkość cen i stawek opłat 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaje cen i stawek 
opłat 

W okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 
do 24 miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 
25 do 36 mie-
siąca obowią-
zywania tary-

fy 

1 Grupa 1 

- cena wody (zł/m3) 2,32 2,32 2,32 

1 Grupa 1 
- stawka opłaty abo-
namentowej (zł/od-
biorca/miesiąc) 

0,00 0,00 0,00 

Tabela B. Wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej netto 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaje cen i sta-
wek opłat 

Wielkość cen i stawek opłat 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaje cen i sta-
wek opłat 

W okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 
13 do 24 mie-

siąca obowiązy-
wania taryfy 

W okresie od 
25 do 36 mie-
siąca obowią-

zywania taryfy 

1 Grupa 1 

- cena usługi odpro-
wadzania ścieków 
(zł/m3) 

4,62 4,62 4,62 

1 Grupa 1 - stawka opłaty 
abonamentowej 
(zł/odbiorca/mie-
siąc) 

0,00 0,00 0,00 

Do przedstawionych w tabelach A i B cen i stawek opłat zostanie doliczony należny 
podatek od towarów i usług (VAT) wg. obowiązujących przepisów. 

Uzasadnienie 

W dniu 19 marca 2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Gminy 
Adamów prowadzącej działalność na terenie gminy Adamów, o zatwierdzenie taryfy cen 
i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Adamów, na okres 3 lat. 
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Tabela A. Wysokość cen netto za dostarczona wodę oraz stawka netto oplaty abonamentowej

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa . . W okresie od 1 W okresie od 13 W okresie 9d
Lp. odbiorców Rodzale cen I stawek do 12 miesiąca do 24 miesiąca 2.5 do 36 mle-

usług Opłat obowiązywania obowiązywania Sląca qbowlą'taryfy taryfy zywania tary-
fy

- cena wody (zł/mi ) 2,32 2,32 2,32

1 Grupa 1
- stawka oplaty abo-
namentowej (zł/od- 0,00 0,00 0,00
biorca/miesiąc)

Tabela B. Wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki oplaty abonamentowej netto

Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa ROdZa.e cen Í Sta_ W okresie od 1 W okresie od W okresie od

Lp. odbiorców Jk ł aa 12 miesiąca 13 do 24 mię- 25 do 36 mie-
usług we op al obowiązywania siąca obowiązy- siąca obowią-

taryfy wania taryfy j zywania taryfy

- cena usługi odpro-
wadzania ścieków 4,62 4,62 4,62
(zł/m3 )

1 Grupa 1 - stawka oplaty
1 abonamentowej

(zi/Qabioi-ca/mie Om 0=°0 Om
siąc)

Do przedstawionych w tabelach A i B cen i stawek opłat zostanie doliczony należny
podatek od towarów i usług (VAT) wg. obowiązujących przepisów.

Uzasadnienie

W dniu 19 marca 2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
wLub1inie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Gminy
Adamów prowadzącej działalność na terenie gminy Adamów, ozatwierdzenie taryfy cen
istawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Adamów, na okres 3 lat.
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Zawiadomieniem z dnia 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Lublinie poinformował stronę o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i 
wyznaczył termin 7 dni, w którym można wypowiedzieć się w kwestii zebranych dowodów oraz 
zgłosić żądania. 

W wyznaczonym terminie do organu nie wpłynęły żadne nowe dokumenty. 

W dniu 26 kwietnia na podstawie art. 24c ust.l i 3 zzwzoś decyzją znak: 
LU.RET.070.1.225.2018.PW organ regulacyjny odmówił zatwierdzenia wnioskowanej przez 
Gminę Adamów taryfy, nakładając na Gminę Adamów obowiązek przedłożenia poprawionego 
projektu taryfy oraz poprawionego uzasadnienia. 

W dniu 16 maja 2018r. i 18 maja 2018r Gmina Adamów przedłożyła dodatkowe 
informacje stanowiące uzupełnienie projektu taryfy oraz uzasadnienia przekazanego organowi 
regulacyjnemu we wniosku taryfowym w dniu 12 marca 2018 r. 

Przedstawione we wniosku Gminy Adamów do zatwierdzenia taryfy ceny i stawki za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Adamów 
nie naruszają przepisów cytowanych aktów prawnych. 

Wobec powyższego i z uwagi na fakt, że wynik oceny i analizy stosownie do art. 24c ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków jest pozytywny orzeczono jak w sentencji. 

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od 
szczegółowego uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

Na podstawie art. 24f ust. 1 w zw. z art. 24e ust.l zzwzoś taryfa objęta niniejszą decyzją 
wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
PGW Wody Polskie. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 
k.p.a. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 
1 k.p.a.). 
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Zawiadomieniem z dnia 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Lublinie poinformował stronę o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i
wyznaczył termin 7 dni, W którym można wypowiedzieć się w kwestii zebranych dowodów oraz
zgłosić żądania.

W wyznaczonym terminie do organu nie wpłynęły żadne nowe dokumenty.

W dniu 26 kwietnia na podstawie art. 24c ust.1 i 3 zzwzoś decyzją znak:
LU.RET.070.1.225.2018.PW organ regulacyjny odmówił zatwierdzenia wnioskowanej przez
Gminę Adamów taryfy, nakładając na Gminę Adamów obowiązek przedłożenia poprawionego
projektu taryfy oraz poprawionego uzasadnienia.

W dniu 16 maja 2018r. i 18 maja 2018r Gmina Adamów przedłożyła dodatkowe
informacje stanowiące uzupełnienie projektu taryfy oraz uzasadnienia przekazanego organowi
regulacyjnemu we wniosku taryfowym w dniu 12 marca 2018 r.

Przedstawione we wniosku Gminy Adamów do zatwierdzenia taryfy ceny i stawki za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Adamów
nie naruszają przepisów cytowanych aktów prawnych.

Wobec powyższego i z uwagi na fakt , że wynik oceny i analizy stosownie do art. 24c ust.
1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków jest pozytywny orzeczonojak w sentencji.

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od
szczegółowego uzasadnienia decyzji. gdyz uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Na podstawie art. 24f ust. 1 w zw. z art. 24c ust.1 zzwzoś taryfa objęta niniejszą decyzją
wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
PGW Wody Polskie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2
k.p.a.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §
1 k.p.a.).
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Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna (art.l27a § 2 k.p.a.). 

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.). 

Zgodnie z art. 24d ust. 1 i 2 zzwzoś za wydanie niniejszej decyzji, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek 
bankowy organu regulacyjnego nr 49 1130 1017 0020 1510 6720 0044, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 
dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

« / o . 

DYREKTOR 

Agitfeszka Szymula 

Otrzymują: 
(/T) Gmina Adamów, powiat zamojski, 22 - 442 Adamów 

2. a/a - PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie 
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Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art.127a § 2 k.p.a.).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem tenninu do wniesienia odwołania, jeżeli jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Zgodnie z art. 24d ust. 1 i 2 zzwzoś za wydanie niniejszej decyzji, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek
bankowy organu regulacyjnego nr 49 1130 1017 0020 1510 6720 0044, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14
dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
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Otrzymuj ą:
@Gmína Adamów, powiat zamojski, 22 - 442 Adamów
2. ala - PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie
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