
Kraków, 25 sierpnia 2021 r.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 
Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki 
Wodnej 

w Krakowie
KR.RZT.70.270.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Lipniku
27-540 Lipnik 20

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust.l, 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. lustawy 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: „uzzwoś"), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735, dalej: „Kpa"), po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku z dnia 30 czerwca 2021 r., 
uzupełnionego pismem z dnia 30 lipca 2021 r.,

zatwierdzam taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Lipnik na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuję od uzasadnienia decyzji.

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.

POUCZENIE

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 przęzostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe 
do wniesienia odwołania.

ięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa

Z up. DYREKTORA 
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Adresat - zpo



Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp.

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek 
opłat

W okresie W okresie W okresie

od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania 

taryfy

od 13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

od 25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

1 Grupa 1 cena wody (zł/m3) 3,06 3,06 3,06

2 ■ Grupa 2 cena wody (zł/m3) 3,63 3,62 3,61

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek 
opłat

W okresie W okresie W okresie
od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

od 13 do 24 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

od 25 do 36 
miesiąca 

obowiązywania 
taryfy

1 Grupa 1 cena ścieków (zł/m3) 10,38 10,40 10,45

2 Grupa 2 cena ścieków (zł/m3) 10,38 10,40 10,45

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w 

przyrządy i urządzenia pomiarowe

Odbiorcy korzystający wyłącznie z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) Należności za dostawę wody ustala się jako iloczyn taryfowych cen za dostawę wody oraz 

odpowiadającej im ilości dostarczonej wody.

2) Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza 

głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
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