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DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie działając na podstawie przepisów art. 24b ust. 1, art. 24c ust. 2, art. 27a ust.
1 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę

i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028, dalej: Ustawa), w związku z art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735,

dalej: KPA), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizałkach z dnia 30 czerwca
wodę

2021 r., w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w

i zbiorowego

odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Gizałki, w związku z wydaniem w dniu
28 maja 2021 r., znak: PO.RZT.70.110.2021/D/PH, decyzji odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w

wodę

i zbiorowego odprowadzania

ścieków

na terenie gminy

Gizałki,

zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
trzech lat, na terenie gminy Gizałki, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji i jej integralną część.

Na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA organ regulacyjny

odstępuje

od uzasadnienia decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w wysokości 530,07 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: 611130 1017 0020 1510 6720

0022.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji

służy

stronie

odwołanie

do Prezesa

Państwowego

Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania

strona

może

zrzec

się

prawa do wniesienia

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję . Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej
ze stron

odwołania

postępowania,

oświadczenia

decyzja staje

o zrzeczeniu
się

się

prawa do wniesienia

odwołania

ostateczna i prawomocna, co oznacza,

iż

przez

ostatnią

decyzja podlega

wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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Stosownie do art. 24e ust. 1 Ustawy w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna organ regulacyjny ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Parhtwowego Gospodarslwa Wodnego Wody Polskie .
Taryfa wchodzi w życie - stosownie do art. 24f ust. 1 Ustawy - po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia.
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Załącznik:

1.

Taryfa zawierająca ceny i stawki opiat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona
decyzją z dnia 26 lipca 2021 r., znak: PO.RZT.70.374 .2021/D/PH;

otrzymują:

1.

2.
3.

Komunalny Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63 -308 Gizalki;
Wójt Gminy Gizatki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizalki;
RZT a/a .
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