
Gdańsk, dnia 6 lipca 2018 roku

Państwowe
GospodarstwoWodne

Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej

w Gdańsku

GD.RET.O70/71/D2/2018.KC

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.., ul. Warszawska 28A, 82—100 Nowy Dwór
Gdański, 0 zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania
w obrębie Gminy Lichnowy na okres trzech lat

zatwierdzam

taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z 0.0. z siedzibą w
Nowym Dworze Gdańskim.

Brzmienie taryfy określa załącznik.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia decyzji odstępuje się na podstawie art. 107 54 k.p.a., w związku z faktem, iż decyzja
niniejsza poprzez zatwierdzenie taryfy zgodnie z wnioskiem uwzględnia w całości żądanie strony i nie
zachodzi przypadek rozstrzygania spornych interesów.

Mając na uwadze powyższe należało orzecjakw sentencji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19, 80—804 Gdańsk,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stronźpgstępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. ~;__"mafii-lim
W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzynaĘ—y thti'ć płatę w kwocie 500 zł w ciągu
14 dni od kiedy decyzja stała się ostateyzn 31. '
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Otrzymują:
1.
2.
3.

CentralnyWodociągŻuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82—224 Lichnowy
a/a


