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PosTANowlENlE

-----Ti-poilsta-Wie-Tń. 1].3 § 'J, óraz art. 141 ustaŃy {-I4-czerwca-196o r. Kodćks
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2ożI, poz,735 - dalej k.p.a.)

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w Decyzji Dyrektora Regionalnego żarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PoIskie z dnia
6 wrzeŚnia 2O2L r., znak: WR.RZT.70.8.2021, poprzez zastąpienie w załączniku do decyzji, w pkt 4 Rodzaje
i wysokość cen oraz stawek opłat - zapisów dotyczących wysokości brutto ceny za 1 m3 odprowadzanych
ścieków i opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy dIa grupy taryfowej
S10:

Jest :

Tabela 2 Wysokość ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków i opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy l.p. 11

S10 - cena ścieków (m3) brutto - t,O6 zl,
stawka opłaty abonamentowej brutto - Lo,44 zł;

Powinno być:

S10 - cena ścieków (m3) brutto -7,98 zl,
stawka opłaty abonąmentowej brutto - 245,67 zl;
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c,d. postanowienia WR.RZT.7 0,8.202t.

Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianom.

UzAsADNlEN!E

W dniu 21 września 202I r, wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodnik"
sp, z o.o, w sprawie sprowstowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do decyzji z dnia 6 września
2021. r. znak: WR.RZT.70.8.żO21,,zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę izbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Jelenia Góra na okres 3 lat, W wyniku analizy wydanej decyzji ijej
załącznika Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodnik" sp. z o,o. w Jeleniej Górze dostrzegło
omyłkę w taryfie polegające na blędnym przeliczeniu stawki netto na stawkę brutto za 1 m3 odprowadzanych
ścieków i opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy dla grupy taryfowej
S10.

Takie błędy, jakww, omyłki można uznaćza oczywiste, które na podstawie art, 113 § 1k,p.a. organ

może z urzędu prostować w drodze postanowienia w wydanej przez siebie decyzji. Zgodnie z wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 30 maja 201.4 r., sygn, akt lll SA/Łd 3t7lL4,,,jeżeli błąd
jest ewidentny, łatwo zauważalny i niewymagający dodatkowych zabiegów myślowych oraz nie wp|ywa
na treść rozstrzygnięcia, to winien podlegać sprostowaniu w trybie art. 113 k.p.a., gdyż niewątpliwie ważne
jest, aby pozostające w obrocie prawnym ostateczne orzeczenia administracyjne, z których wynikają
dla strony określone w nich uprawnienia, były niewadliwe pod względem formalnym i materialnym."

PoUczENlE

Na postanowienie przysługuje st Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego
wrocławiuWody Polskie za pośrednictwem Zarządu Gospodarki Wodnej we

nie 7 dni od doręczenia.Pa ństwowego Gospoda rstwa

Dyr€ktpra RetionalneBa!ąlządu Go6podark; WodnejWc Vlrl !ri,ił

9trzvmuią:
(r) erzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodnik" sp, z o.o., pl. Piastowski 21, 58- 560 Jelenia Góra,
2. Prezydent Miasta Jeleniej Góry, pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Góra,
3. Dyrektor Regionalnego7arządu Gospodarki Wodnejwe Wroc|awiu Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie - a/a.
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