
DECYZ,IA II{INIEJSZA

5TAAA SIE

OSTATECZNA

i, ,, .f1y"
".f i {t'

Warszawa, 24 maja 2A78 r.

warszawa, dn .,fuXUlPl g 
r --

Z upawainierla Dyrektora RZGW
w 'v1;arsi,rv.ile

zAsTqBeAq4)Y4EKTORA
tWlltt

EEbl'eta tzyt

D ECYAA WA. R ET.070 .7.CI27 .4.2018

Na podstawie art. 104 i art. 107 5 4 ustawy z dnia 14 czennrca 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U.2QL7, W2.1257 zp62n. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. 2OL7, pz.32g ze. zm.)

ZATWIERDZAM

taryfg dotyczqcq zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie
Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolan6w, Jastrzqbia, Takrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlirisk i
Kowala nadeslanq wnioskiem z dnia 12 marca 2018 roku uzupelnionym wnioskiem z dnia 27 kwietnia
2018 r, przestanym przy piSmie DEi1O/1A18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz uzupelnionym pismem
DEltzllaLgzdnia21- maja 2018 r. przezWodociqgi Miejskie w Radomiu Sp6lka z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-
500 Radom:

Pafistruoure

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Tarz1du
Gospodarki Wodnej

wWarszawie

Lp.

Wyszczeg6lnienie WielkoSC cen istawek optat
{podane sq cenami netto}

Taryfowa
grupa

odbiorc6w
ustug

Rodzaj cen
W okresie od 1do

12 miesiqca
obowiqzywania

nowej taryfy

W okresie od 13
do 24 mlesiqca

obowiqzywania
nowej taryfy

W okresie od 25
do 36 miesiqca
obowiqzywania

nowej taffi

1. Grupa I

-cena wodv zilm3 3,62 3,66 3,7L
-stawka opfaty abonamentowej
ztlm+/odb. 3,32 3,32 3,32

2. Gruoa ll

-cena wody zflm3 3,62 3,66 3,71
-sta\ rka oplaty abonamentowej
zllm-clodb. 2,3t 2,37 2,31

3. Grupa lll

-cena wody zVm3 3,62 3,66 3.7L
-stawka opfaty abonamentowej
zilm-clodb. t,OL L,01 1,01

4. Grupa lV
-cena wodv zflm3 ?,62 3,65 3,7t
-stawka oplaty abonamentowej
zVm-clodb. 2,Az 2,Oz 2,02



5.

Grupa V

-cena wody zfm3 3.62 3,56 3,7L

-stawka oplaty abonamentowej
zllm4odb- 2,3CI 2,30 2,30

6. Grupa Vl
-cena wody zilm3 3,62 3,66 3,71
-stawka optaty abonamentowei
ztlm</odb. 1,80 1,80 1.80

7, Grupa Vll
-cena wody z/m3 3,62 3,66 3.77
-stawka oplbty abonameritbwej
zilkwartailodb. 5,92 5,92 5,92

8. 6rupa Vlll
-cena wody zilm3 3,62 3,56 3,71

-stawka oplaty abonamentowej
ztlkwartal/odb. 4,97 4.91 4,91

9. Grupa lX
-cena wody ztlm3 3,62 3,66 t,7t
-stawka oplaty abonamentowej
zvkwartailodb. 1,01 1,01 1,01

to. Grupa X
-cena wody zilm3 3,62 3,56 3,7L|
-stawka opfaty abonamentowej
zVkwartatlodb. 2,42 2,O2 2,OZ

11. 6rupa Xl
-cena wody zUm3 3,62 3,65 3,71
-stawka oplaty abonamentowej
zllkwartailodb. 4,90 490 4e0

L2, Grupa Xll
-cena wody zfm3 3,62 3,66 3,7t
-stawka oplaty abonamentowej
zllkwartaf/odb. 4,40 4,40 4,4O

Lp.

Wyszczegdlnienie Wielkoid cen istawek opfat

{podane sq cenami netto)

Taryfowa
grupa

odbiorc6w
uslug

Rodzal cen
W okresie od 1 do

12 miesiqca

obowiqzywania
nowej taryfy

W okresie od 13

do 24 miesiqca
obowiqzywania

nowej taryfy

W okresie od 25

do 36 miesiqca

obowiqzywania
nowej taryfy

1. Grupa I

-- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w zflm3 6,05 6,03 6,O4
-stawka oplaty abonamentowej
zilm-clodb. 3.32 3,32 3,32

7. Grupa ll

-- cena uslugi odprowadzania
6ciek6w zllm3 6,06 6,03 6rS
-stawka opfaty abonamentowej
zVm-clodb. 2,37 2.3t 2,3L

3. Grupa lll

- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w zllm3 6,05 5,03 6,04
-stawka oplaty a bonamentowej
zllm-c/odb. 1,01 1,01 1,01

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zanqd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, B3-194 Warszawa

tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48?? 58 70 202 | e-mail: warslawa@wody.gov.pl ?



4. Grupa V

- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w zfm3 6,05 5,03 6,04
-stawka oplaty abonamentowej
zUm-clodb. 2,3O 2,3O 2,EO

5. Grupa Vl

-- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w z/m3 6,05 5,03 6rM
-stawka oplaty abonamentowej
zVm<lodb. 1,80 1,80 1,80

6. Grupa Vll

- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w zilm3 5,06 5,03 5,O4
-stawka opfaty abonamentowej
ztlkwartailodb. 5,92 5,92 5,92

7. Grupa Vlll

-- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w zVm3 6,06 6,03 6,M
-stawka opf aty a bonamentowej
rilkwartat/odb. 4,9t 4,91 4,97

8. Grupa lX

- cEna usfugi odprowadzania
iciek6w zfm3 6,06 6,03 6,04
-stawka opiaty abonamentowej
zilkwartat/odb. 1,01 1,01 1,01

9. Grupa Xl

* cena usfugi odprowadzania
iciekdw z/m3 6,06 6,03 6,O4
-stawka oplaty abonamentowej
zilkwartailodb. 4e0 4,94 4,90

10. Grupa Xll

- cena uslugi odprowadzania
Sciek6w z/m3 6,06 6,03 6,O4
-stawka opfaty abonamentowej
zilkwartailodb. 4,40 4,40 4,40

faryfowe grupy odhiora1w uslug

zbioroweao zqonatrzenio v! wode :

Odbiarcy rozliczani w okresie miesiqcznym:

7] arupa I ' odbiorco rozliczany wg wodomierza g!6wnego lub urzqdzenia pomiarowego dla
dostarczania wody,

2t Grupa II - odbiorca rozliczony wg wodomierza glilwnego tub urzqdzenio pomiarowego dta

dostorczanio wody i odprowodzania iciek6w,

3) Grupo lll - adbiorca rozriczany wg wodamieno dodatkowego, mierzgcego iroic wody
bezpowrotnie zuiytei oroz odbiorca( osobd karzystojgca z lokolu ) rozliczony wg wodomierza przy
punkcie' czerpolnym wady w budynku wielalokolowym dla dostorczania wody i odprowodzania

lciekdw

4) Grupa IV - odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzqcego ilo1i wody
bezpawrotnie zuiytej dla dostdrczanio wody,

5) Grupo v'odbiorca rozliczony wg przepisdw dotyczqcych przecigtnych norm zu2ycio wody dta
dostdrczanid wody,

6) Grupa vl'odbiorca rozliuony wg przepisdw dotyczqcych przeciqtnych narm zuiycio wody dla

_ dostarczanio wody i odprowadzania iciek6w,
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Odbiarcy razliczani w okresie kwartolnym:

4 Grupa WI- odbiorca rozliczony wg wodomiena gtdwnego lub urzqdzenia pomiarowego dla

dostarczanio wody,

8l Grupa VItl - odbiarcd rozliczany wg wadomiena gl6wnego lub urzqdzenia pomiarowego dla

dostarczonla wody i odprowadzanio tciekdw,

91 6rupa IX - odbiorco rozliczany wg wadomierza dodatkowego, mierzqcego itoli wody

bezpowrotnie zu2ytej dla dostarczania wody i odprowadzanid tciekdw,

7Q Grupa X -odbiorco razlieany wg wodomierza dodatkowego, mierzqcego itoii wody bezpowrotnie

zuzytej dlo dostorczania wody,

77) Grupa XI - odbiorca razliczany wg przepisdw dotyuqcych pneciqtnych norm zuiycia wody dla

dostoreonia wody,

12) Grupa XII - odbiorca rozliczany wg pnepisAw dotyczqcych przeciqtnych norm zuiycia wody dla

dostarczanlo wody i odprowadzonia tciekdw.

?bi oroweao od arowadzon id iciekiw :

Adbiorcy rozliczani w okresie miesigcznym:

tl 6rupa | - odbiorca rozliczany wg wodomierza glAwnego lub urzqdzenio pomiarowego dla

odprowodza nia tciekdw,

2, Grupa ll - odbiorca rozliaany wg wodomiena glAwnego luh unqdzenio pomiorawego dla

dostorczanio wody i odprowadzania iciekdw,

3l Grupa lll ' odbiorca rozliaony wg wodomierza dodatkowego, mlenqcego ilofit wady

bezpowrotnie zuifiei omz odbiorca( osoba konystajqca z lokatu ) rozliaany wg wodomierzo pny

punkcie czerpolnym wody w budynku wlelolokalowym dla dostareania wody i odprowadzanio

dciekdw,

4) Grupd V'odbiorcd rozliczany wg pnepis6w dotyczqcych pneciqtnych norm zuiycio wody dta

o d p rowa d zo n i o tc i e k6w,

5) 6rupa VI - odbiorcd rozliczany wg pnepisdw datyczqcych przeciqtnych norm zuiycio wody dla

dostdrczania wody i odprowadzania tciekdw,

Odbiorcy rozliczani w okresie lcwortalnym:

6) Grupa Wl- odbiorco rozliczony wg wodomieno gl6wnego lub urzqdzenia pomiarowego dla

odprowadzania kiek6w,

7, 6rupa Vlll- odbiorca rozliczany wg wodomiena glAwnego lub urcqdzenia pomiarowego dla

dastarczanio wody i odprawadzonia iciekdw,

8t Grupa lX - odbiorca rozliczany wg wodomieno dodatkawego, mierzqcego ilott wody

bezpawrotnie zuiytej dla dostorczania wody i odprawadzania iciek6w,
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9J 6rupo xl' odbiorca rozliczany wg pnepisdw dotyczqcych pneciqtnych norm zuiycia wody dlo
odprowadzania iciek1q

fi) Grupa xll - adbiorco rozllczany wg przepishw dotyczqcych przeciqtnych norm zuiycia wody dla
dostorczonia wody i odprawodzonia iciek6w.

Na podstawie art' 107 $ 4 kpa odstepujq od urasadnienia deoTzji, gdyi uwzglgdnia ona w caloSci
iqdanie strony.

Pouczenie

Na decryziq pzysfuguje odwofanie do Prezesa Padstwowego Gospodarstwa wodnego wody polskie zaposrednictwem Dyrektora RZGW w warszawie w terminie 14 dni od dorqczenia decyzji.
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie znec siq prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzje.
Z dniem dorqczenia organowi administracji publlcznej odwiadczenia o zneczeniu si€ prawado wniesienia odwofania prtez ostatnig ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna
i prawomocna.

w pnypadku nie zaskarienia niniejszej decyzji naleiy ui{cid oplatq w kwocie 500 zf w ci4gu 14 dni od kiedy
decyzja stala siq ostateczna na rachunek RZGW w warszawie 07 1130 toLT wzo1510 6720 0024
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Otnymuia:
1. wodociqgi Miejskie w Radomiu sp. z o.o., ur. Firtrowa 4 26-500 Radom,
2. Prerydent Miasta Radom, ut. Kilidskiego 3e 2G600 Radom,
3. Wdjt Gminy Wola n6w, ul. Radomsk a 2O, 26-625 Wolan6w,
1. W6it Gminy Jastrzqbia, Jastnqbia 110, 26-C31 Jastnebia,
5. W6it Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 2G-5S2 Zakrzew,
5. w6jt Gminy Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-G30 Jedlnia-Letnisko,
7. Burmistrz Miasta i Gminy skaryszew, ur. srowackiego 6,z}-iloskaryszew,
8. Wdjt Gminy Jedlifisk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlirisk,
9. W6jt Gminy Kowala, ut. Kowala 1054 26.624 Kowala
10-PGw wody Polskie Regionarny Zazqd GosBodarki wodnej w ttrrarszawie,

03-194 Warszawa - RETa/a
ul. Zarzec?e 13 B,5:Ae\
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