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Podpis 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 24 c ust 1 i 2 w związku z art. 24b 

ust. 1, oraz na podstawie 27a ust. 1 i 2 oraz 3 pkt. 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

328 ze zm.) 

postanawiam 

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 

16 maja 2018 roku nr BLRET.070.720.2018.1T w ten sposób, iż mylnie określony okres rozliczeniowy 

stawki opłaty abonamentowej za zaopatrzenie w wodę oraz za odprowadzanie ścieków „stawka opłaty 

abonamentowej (zł/2 m-ce)" zastąpić prawidłowym tj. „stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)" 

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę otrzymuje brzmienie: 

Lp. 

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

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaj cen i stawek opłat 
W okresie od 1 
do 12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 do 
36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

1 
Grupa 1 

cena wody (z1/m3) 2,95 3,20 3,62 

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy pobierający powyżej 50 m3

15,33 21,34 23,35 

stawka opłaty 
abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy pobierający poniżej 50 m3

6,31 6,95 7,25 

1 



stawka opłaty 

abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy rozliczani co 2 
miesiące 

3,59 4,17 4,40 

stawka opłaty 

abonamentowej (z1/m-c) 
lokatorzy budynków 
wielolokalowych rozliczani co 1 
miesiące 

5,44 5,57 5,71 

stawka opłaty 

abonamentowej (zł/m-c) 
lokatorzy budynków 
wielolokalowych rozliczani co 2 
miesiące 

2,72 2,79 2,86 

stawka opłaty 

abonamentowej (z1/m-c) 
odbiorcy rozliczani na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 

odbiorcy rozliczani co 2 
miesiące 

2,17 2,71 2,91 

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków otrzymuje brzmienie: 

Lp. 

Wyszczególnienie 
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
usług 

Rodzaj cen i stawek opłat 
W olcresie od 1 do 

12 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

W okresie od 25 do 
36 miesiąca 

obowiązywania 

taryfy 

1 
Grupa 1 

cena usługi odprowadzania 
ścieków (zl/m3) 

3,89 4,09 4,37 

stawka opłaty 

abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy pobierający powyżej 50 m3

21,87 31,54 33,37 

stawka opłaty 

abonamentowej (z1/m-c) 
odbiorcy pobierający poniżej 50 m3

5,51 6,12 6,33 

stawka opłaty 

abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy rozliczani co 2 
miesiące 

3,21 3,76 3,91 

stawka opłaty 

abonamentowej (z1/m-c) 
lokatorzy budynków 
wielolokalowych rozliczani co 1 
miesiące 

4,61 4,72 4,84 

stawka opłaty 
abonamentowej (z1/m-c) 
lokatorzy budynków 
wielolokalowych rozliczani co 2 
miesiące 

2,31 2,36 2,42 

stawka opłaty 

abonamentowej (zł/m-c) 
odbiorcy rozliczani na podstawie 
przeciętnych norm zużycia 

odbiorcy rozliczani co 2 
miesiące 

2,17 2,70 2,82 

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

z obowiązującymi przepisami. 



Uzasadnienie 

W dniu 12 marca 2018 roku przedsiębiorstwo Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. "COWIK" 

w Bartoszycach złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przy wydawaniu decyzji znak 

BI.RET.070.720.2018.IT z dnia 16 maja 2018 r., na skutek oczywistej omyłki podano niewłaściwy okres 

rozliczeniowy stawki opiaty abonamentowej (zł/2 m-ce) za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie 

ścieków. Zgodnie z wnioskiem stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców usług na terenie miasta 

Bartoszyce płacone są za każdy miesiąc, wyrażone (zł/odbiorcę/m-c), niezależnie od długości okresu 

rozliczeniowego. 

Zgodnie z art. 113 1 kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej 

może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe 

oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie: 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku 17A, 15-085 Białystok, w terminie 7 dni od 
daty doręczenia. 

Otrzymują: 

1. Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK" 11-200 Bartoszyce, ul Limanowskiego 1 
2. Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Bob. Monte Casino 1, 11-200 Bartoszyce 
3. a/a 
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Dominika Czapka-Rajecka 
13t11287 


