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Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej

w Warszawie

OSTATECZNA

DECYZJA WA.RET.070.1.445.5.2018

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. 2017, póz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, póz. 328 ze. zm.)

ZATWIERDZAM

taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Słubice nadesłaną wnioskiem z dnia 25

lipca 2018 roku i jego korektą z dnia 17 sierpnia 2018 roku przez Wójta Gminy Słufaice.

I. WYSOKOŚĆ CEN l STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
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II. WYSOKOŚĆ CEN l STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
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III. WARUNKI STOSOWANIA CEN l STAWEK OPŁAT

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców usług
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest przez Gminę dla

wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno

budynków jednorodzinnych i budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych oraz budynków

użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, a także innych odbiorców.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które

wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody

i odprowadzania ścieków.

Jakość wody produkowanej przez Gminę Słubice jest zgodna z normami krajowymi. Badania wody

wykonywane są przez powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku.

O planowanych i awaryjnych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Gmina Słubice informuje

odbiorców, w sposób określony w ww. regulaminie, w szczególności przez ogłoszenia we wszystkich

najbardziej uczęszczanych punktach, a także poprzez telefoniczną informację do sołtysa wsi oraz innymi

sposobami w zależności od możliwości i potrzeb.

Gmina Słubice zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 107 § 4 odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.
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Pouczenie
1. Na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec

organu administracji publicznej, który wydał decyzją.
3. 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.
uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja
07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji nalef
stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawi
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ROZDZIELNIK DO DECYZJI WA.RET.070.1.445.5.2018
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Słubice, ul. Płocka 32,09-533 Słubi^e,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B,

03-194 Warszawa - RET a/a
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