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EKO - Skarbimierz Sp. z o.o.,
u!. Akacjowa 9,
49-318 Skarbimierz - Osiedle,

Wójt Gmlny Skarbimierz,
ul. Parkowa 12,
49-318 Skarbimierz,

DECYZJA

Na podstawie art.24b ust. 1,24c ust 2 w związku z27a ust.3 pkt 2) i27c ust' L ustawy z dnia
7 czerwca ŻoOLr' o zbiorowym zaopatrzenĺu w wodę izbiorowym odprowadzanĺu ścieków (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 20Ż8 - dalej u.z.z.w.) w zwĺązku Z art. L04 ustawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania admĺnistracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z Ż021', poz. 735 ze zm. - dalej k.p.a.),
po rozpatrzeniu wnĺosku przedsiębiorstwa EKo - Skarbimierz Sp. z o.o' z dnĺa 15 lutego 202I r. w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbĺorowego odprowadzanĺa ścĺeków
na terenie gminy Skarbimierz na okres 3 lat

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbĺorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy
Skarbimierz na okres 3 lat, stanowiącązałącznik do ninĺejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

Zgodnie zart.24b ust. 1u.z.z.w' w dnĺu 8 marca 202tr. na wniosek EKo - Skarbimierz Sp. z o.o'
zostało Wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skarbimierzna okres 3 lat.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materĺału

dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ĺ

zbĺorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skarbĺmierz, zgodnie z zasadami określonymi w
art. 20 u'z.z.w. orazz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarkĺ Morskiej iŻeglugi Śródlądowej z

dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbĺorowe zaopatrzenĺe w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z2078
r. poz' 47Ż).

0 ł -ĺ0-

nr

Sp. z o.o.

wpły-
nęło:



Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny,

weryfĺkacji lub analĺzy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozytywny.

organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność

.;Fr:,ojektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawĺonego przez EKO - Skarbimierz Sp. z o.o., z przepisami

ustawy.o zbĺorowym zaopatrzeniu w wodę i zbĺorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo

wodne. Wnioskodawca ustalĺł niezbędne przychody uwzględniając W szczególności zmĺany wielkości
'usług ĺ warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków ĺnwestycyjnych na

podstawĺe wieloletnĺch planów rozwoju i modernizacjĺ urządzeń wodocĺągowych i kanalizacyjnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarkĺ Wodnej We Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez

EKo - Skarbimierz Sp. z o.o' działalności gospodarczej oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze

świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzednĺej taryfy, ustalonej

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. W związku z powyższym, iż wynik oceny,

weryfikacji oraz analizy przedstawianego projektu taryfy dla zbĺorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścĺeków na terenie gminy Skarbĺmierz jest pozytywny, należało zatwierdzić
przedmiotową taryfę.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencjĺ.

Niniejsza decyzja podlega opłacĺe, o której mowa W art. 24d u.z'z.w. opłatę w wysokości 530,07 zł

uĺszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego nr 77 11'30 IoI7 0020 1510 6720 0025

w terminie 14 dnĺ od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZEN!E

1'. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul' C' K. Norwida 34, 50-950 Wrocław), w terminie
14 dnĺod dnĺa jej doręczenia (art. 1'27 5I i5 2, art. 129 s 1 ĺ5 2 k.p.a.).

2' W trakcie biegu termĺnu do wnĺesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesĺenia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art.I27a 5 1 k.p.a.).

3. Z dniem doręczenĺa organowi administracjĺ nej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

do wniesienia odwołania przez ostatnĺą
i prawomocna (art. tŻ7a 5 2 k.p.a.)

4. Decyzja podlega wykonaniu przed u

z żądaniem wszystkĺch stron lub ęli

nia, decyzja staje się ostateczna

ienia odwołania, jeżelĺ jest zgodna
zrzekły się prawa do wniesienĺa

pp

odwołania (art. 130 5 a k.p.a')
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EKo - Skarbimierz Sp. z o'o., ul. Akacjowa 9, 49-3L8 Skarbimĺerz - osiedle,
Wójt G m i ny Ska rbi m ie rz, u l. Pa rkow a'J'2, 49 -3'J'8 Ska rbi m ie rz,

Dyrektor RegionalnegoZarządu GospodarkiWodnejwe Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - a/a.
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Dyrerktor

Państwowe Gospodarstwo Wodtre Wody Polskiĺ:

RegionaIny Zarząd Gospoĺlarki Wodnej we Wrocľarłliu

ul. Norwida 34, 50'950 Wrocław

teĺ.: +4B (7!) 33188 00 | fal<s: +48 (71)32B 50 48 | e-ĺrrail:wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl


