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KR.RET.070.78.2018 

 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Zakładu Komunalnego 

w Suchej Beskidzkiej, postanawiam sprostować oczywiste omyłki pisarskie w decyzji Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: KR.RET.070.78.2018, zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sucha Beskidzka, w ten 

sposób, że: 
1. W załączniku do decyzji, w tabeli „Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę” 

w kolumnie trzeciej pn. „Wyszczególnienie” w wierszu piątym dotychczasowy zapis: „opłata stała 

abonamentowa zł/odb/3 m-ce”, zastępuje się zapisem: „opłata stała abonamentowa zł/odb/m-c 

okres rozliczeniowy 3 miesiące”. 

2. W załączniku do decyzji, w tabeli „Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę” 

w kolumnie trzeciej pn. „Wyszczególnienie” w wierszu szóstym dotychczasowy zapis: „opłata stała 

abonamentowa zł/odb/3 m-ce e-faktura”, zastępuje się zapisem: „opłata stała abonamentowa 

zł/odb/m-c okres rozliczeniowy 3 miesiące, e-faktura”. 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, pismem z dnia 30 stycznia 2019 r. znak: 

ZK.FK.3510.1.2019, wystąpił w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 

kwietnia 2018 r. znak: KR.RET.070.78.2018 zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sucha Beskidzka, ustaloną przez Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej. 

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej 

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

oraz oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. W wymienionej decyzji, na skutek 

oczywistych omyłek, w załączniku do decyzji w tabeli „Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę” w kolumnie trzeciej pn. „Wyszczególnienie” w wierszu piątym zamiast zapisu:  
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„opłata stała abonamentowa zł/odb/m-c okres rozliczeniowy - 3 miesiące”, podano zapis: „opłata stała 

abonamentowa zł/odb/3m-c” oraz w tabeli „Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę” w kolumnie trzeciej pn. „Wyszczególnienie” w wierszu szóstym zamiast zapisu: „opłata stała 

abonamentowa zł/odb/m-c okres rozliczeniowy - 3 miesiące, e-faktura”, podano zapis: „opłata stała 

abonamentowa zł/odb/3m-ce e-faktura”. Są to oczywiste omyłki, o czym świadczą znajdujące się w aktach 

sprawy dokumenty, w tym wniosek taryfowy. W ocenie organu omyłki mają charakter pisarski i nie 

zmieniają sensu rozstrzygnięcia.  

 

P o u c z e n i e 

  Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia (art. 113 § 3 Kpa)  

za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni  od dnia jego doręczenia (art. 141 §2 Kpa). 

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze 

stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 144 w związku z art. 127a Kpa). 

 

 

 
 

Z up. DYREKTORA 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
  
 

Małgorzata Owsiany 
/Dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka - ZPO 
2. Wójt Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka - ePUAP 
3. RET a/a. 

 


