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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Słomnikach 

 

 

D E C Y Z J A 

 

Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028, 
dalej: uzzwoś) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej: Kpa), po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach z dnia 29 
kwietnia 2020 r. o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Słomniki na okres 3 lat, 

I. Zatwierdzam taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Słomniki na okres 3 lat. Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej 
integralną część. 

II. Orzekam o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.070.119.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r, do dnia wejścia 
w życie niniejszej decyzji. 

III. Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji. 
IV. Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł 

uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Bank Gospodarstwa Krajowego, 
nr konta 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna 
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P o u c z e n i e 

 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu, 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. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  
do wniesienia odwołania. 

Z up. DYREKTORA 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Małgorzata Owsiany 

/Dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach – ePUAP, 
2. RZT a/a 
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