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Przednriotem
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objetejniniciszymzczwoleden)stanowidzialalnosi
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polegaj4ca
na ujmowaniu,uzdatnianiu
izbiorowymdostarczaniu
wodyomz
zbiorowymodprowadzaniu
i oczyszczaniu
SciekownatcrerieGminy Poddpbiceza pomoc4
ulz4dzeiwodociqgowych
i urz4dzen
kanalizacyjDychr
l) bgdqoych
w posiadaniu
w dniuwyclania
zezwolenia,
Uslugodawcy
przezIJslugodawcg
po uzyskauiu
2) wybudowanycb
zezwolenia,
w oparciuo wieloletnieplan)
rozwojui modernizacji
urz4dzeiwodociQgowvch
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kanalizacyjnych,
zgodnie
z kicrunkamirozwojugmirly.okreslonymi
w stLrdium
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|, Wymagania
og6lnc
jest zobowi4zany
l. UsllLgodawca
do prowadzcnia
dzialalnoSci
objgtejniniejszym
zezwoleniem
na zasadach
\\.ustawieo zbiorowymzaopatEeniu
okreslonych
w wodQ
i zbiorowyn'r
odprowadzaniu
Sciek6woraznauarunkachustalonych
w przepisach
wykonawczych
do tej ustawy,w szczegolno3ci
do zapewnienia
wysokiejjako3ci
Swiadczonych
uslug.niezawodnoSci
zbiorowego
zaopalzeniaw wodEi zbioroueg.,
odprowadzania
3ciek6w,pzestzeganiawymagairograniczania
si4<odliwego
oddzialywania
na Srodowisko
i utrzymywania
mozliwieniskichkosztdwprcwadzenia
dzialalnosci
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jest zapervnic
zdolnosaposiadanych
urzqdzen
2- Llslugodawca
zobowi4zany
iloiciach
wodociqgowych
do rcalizaciidostawwodydo odbiorc6ww w).maganych
(ciek(i\\w spos(ib
i pododpowiednim
cilnieniemorazdostawwodyi odprowadzania
a tak2ezapewnitralezylqjakoii dostarczallej
wody
ci4glyi niezawodny.
i odprowlrdzan)-ch
iciek6w.
prowadzona
niniciszyrn
3. lJslugodawca
zapewni,2e
frzcznicgodzialalnoiiinnr ni7objQta
pogorszenia
nicbqdzicpowodowaa
$alunkowprowadzenia
cizialalnoici
zezwoleniem.
pogorszenia.iako(ci
w szczcgdlnoici
iwiadczonych
uslug.
objgtejzezwoleniem.
2. Wymaganiaszczcgrilowc
(wiaclczonych
jcsl do oklc(lcniailolci i jal<o(ci
tLsh"Lg
Uslugodawca
zobowi4zany
.rlumowach
w wodgioclplrwadzanie
icicl<riw.
zawieranych
/ odbiofcami
o zaopatrzcnic
uslu8.
wyDr0gari.jakoSciowych
2) Llslugodawca
zobowiqzany
iwiaclczonych
iestdo pt.zesltzcgaria
w regulaminic
wody i odprowadzania
usl,rgokreslonych
dostalczarria
Sciekdw.
w wodQi zbioro$yn1
ohowi4zujqcynl
zgodnicz art. I 9 Llstawy
o zbio()wymzaopatrzeniu
nn
orlprrrwalzrniu
iciekriu obs/nrzc
Er)rin\
jestdor
3) lJslugoclawca
zobowiqzany
a) prowadzcnia
kontroliiloioii ialio(cioclprowadzanyoh
bicz4cci
Scicli6w
bytowych
przenryslowych
i Sciek6w
orazkontr)lipfzeslrreganid
warunk(iw
wprowad/ania
(oickciw
do urz4dzcn
l(analizac),inych.
zgochrie
/ ar1.I usta\r'y
nr zropatrzcnirL
o zbiorovq
w wodgizbiorowymodprowaclzaniLr
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b) przestrzegania
warunk(iw
odp()wadziinil
iciekriwdo w<idido ziomi.ol(rcslonych
w odrqbnyclt
przepisach.
,1) tJslugodawca
zobowiqzanyjcst
do spclnicniawymagariclotycz.lcych
.jakoic i wody
przeznaczone.j
przezludzi.$ tymw) rnagan
cb spozycia
baktcriologiczlych.
flzykochemicznych
i organoleptycznych
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rozpolzedzcnicm
ministra
wla(ciwego
do sprawzdrowiaw porozunricniu
z rDinistrcnr
wlaSciwym
do sprrw
gospodarki
wodrej.
5) W terndniel2 miesigcy
od dlia uzyskania
niniejszcgo
zczwolenia
Ushgodawca
zobowi4zanyjest
do zainstalowania
Lrodbiorc6wuslugbrakujqcych
wodonricrzy
gkSwnych.
6) W lerminiel2 rniesiqcy
od dniauzyskania
niniejszego
zezwolenia
lJslugodawca
jesldo uwzglgclnienia
zobowi4zany
przopistiu'
postanowiei
zezwoleuia
i regulaminn
w tullo\\,ach
o zbiorowylnzuopalrzeuiu
w \a'odei zbiofow),modprowacizaniu
!ciekriu.
7) llslugodawca
zobowi4zuyjest pvyl.lczyi do siecinieruchomosc
osob,v
ubicgajQcej
sigo przryl4czenie
do siecinawarunkaclr
okleSlonych
w art. l5 ustaw)o zbiofowyn
zaopatrzeniu
w wodgi zbiorouymodprowadzadr.r
iciekirw.
8) Uslugodawca
zobowi4zany.jest
do usuniqcia
nawlasnykosztskutk6wswojejdzialalnoici,
w szczegdlnoici
do rekulty$acjigrlrnt6$.do przywr6ccnia
do stanupierwotnego
uksztaltowania
terenuomzdo usunigci.odpad6wpo\\'slalych
w wl'niku budoul,
rozbudowyi eksploatacji
r.vocloc
i4goulch
urz4dzcri
i kmalizacyjnych.
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i i akoSciSwiadczonych
dokunrentacj
do prowaclzenia
zobowiqzanyjest
l) Uslugodawca
obejmujqcej:
uslugw szczeg6lnoSci
ich zalatwiania.
i
wniosk6w
orazdokumentacjg
a) ewidencjgskarg
awariiorazich zasiggui czastrtrsuwania.
b) cwidencjE
przez
dokonywarllch
z liontroliIJshtgodawcy.
i arohiwun'l
sprawozdari
c) ewidenc'Q
przepisy
w oparciuo odrQbne
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jest
w terminie
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PoddQbic
do
zobowi4zany
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zalAtwiania
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zobowiqzany.iest
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przerwieSwiadczenia
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uslugwodociqgo\Jchi kanalizacyjlych
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5) Burmistrz
PoddQbic
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W PRZYPADKU.TE.INIEDOBORU
posiadanych
l) tJslugodawca
zobowi4zany
zdolno(ci
urzqdzei
.jestdo zapewnicnia
wodoci4gowych
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maksymalnego
przypadku
3) W
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wodyspowodowancgo
niedostateczn4
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ujgi lub
jestdo
przepustowo$ci4
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sieciwoclocirlgowych,
t.Jslugodawca
zobowi4zany
opracowania
i wdrozeniaprogramudostawwodyw warunkach
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wodydo poszczeg6lnl-ch
gnliny.
reion6w
4) Godzinowyharmonogram
ograniczeiIub ptzcrww dostawach
wody.(Jslugodawca
podajc
do wiadonxriciw micjscowejprasiclub w innychnediachorazudostqpnia
go odbiorconr
Lrslug.
5) W przypadku:
powodurjrpej
a) wyst4llienia
awariiurz4dzeiwodoci4gowych
przerwyi ograniczenia
$
dostawach
wodypzekraczaj4cej
i2 godzin,
b) zai-\tnienia
plzerww dostawach
wodywskuieksily wy2szcj,to jest $'skutekzdavei
naglych.
nieprzewidzianych
iniezaleznych
od uslugodawcy.
takichjak klqskizywiokr$c
(powird2,susza.skazenie
ujgciawodywyciekarripaliwcieklychz rurociigriwlirb
zbiornik6w...),
Uslugodawoa
zobowi4zan,v.jcst
do:
poinfomrowania
o zuislnialejsltuacjiodbiorcriwi podanie
- niezwlocznego
informacjiw prasielub w innychncdiach.
punkt6wpobor-u
- uruchomienia
zastQpczych
wodyrozmieszczonych
w spos6b
umozliwiajAcy
korzystanie
z nichprzezodbiorc6u'uslug
i podaniedo publicznej
u i.rdontojci
infLrrmacii
o ichu5\1uo\rrniu.
przysl{rieniado usuwaniaskutk6*-awariiijej przyczyn.
- niezwioczlego
informowania
w spos6bzu,.rczajowo
przyjgtyo przewidywanyrn
- bie24cego
czasic
trwaniaDrzcrww dostawach
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PROWADZENIE RAC.IONALNEJ COSPODARKI W ZAKRESIE
DZIALALNOSCI OBJETI'.I ZEZWOLENIEM

1) L,slugodawcazobo\\iqzanyj est do prou'adzcnia dzialalno(ci gospodarczej $ zakresic
Scick<iu'rvspos6b
zbiorowegozaopatrzcniarv rvodgi zbiorow!-goodpro\\'adzania
zapewniaj4cyoptymalizacigkosztdw oraz oplnl zr Swiadczoneuslugi.
przedsiquziqi racjonalizr.rj4cych
zut2ycie
2) UslugodawcazobowiEzanyjestdo LLwzglgclnicnia
\\ody oraz odprowadzanicScick6ww wielolelnichplanachrozwoju i rnodcrnizacjiurzqdzcri
\\odociilgowychi urz4dzelikanalizacyjnych.
i) [Jslugodawcazobowiqzany.iestdo stymulowaniaracjonalnegokorzystaniaz ushrgprzcz
taryfou,rchgrupodbiotcowoplatanri.
odbiorc6w* drodzcobci4ianiaposzczegilnych
ush.rg.
adekwatn,vfiido prowadzonychprzezte gful)! ktrszt6rl Swiaclczenia
:l) W seluzapewnienia
obci4zania
taryfowychgrupodbiorc6\r'koszt.rnri
nrTczt( !irun)
powodowanymi.Ilslugodawcazobowi4zanyjest clopoclzio|rkoszt6wtn poszczeg(ilne
grup! oclbiorctiu'uslug.w oparciuo koszty ponoszonc
rtxlzajedzialalno6cioraz na 1aryt'b\\'c
taryfhdla zaopatrzcniaw wodq
\r' latachpop|zedzaii{cyolr
roli. dla kt6regoopracowana.iest
i odplowadzania
na podstuwie
ewiclencji
ksiggowej.
icick6w.ustalone

vl. wARr.lNKr
zEzwoLE\lA
cor-NrrlcrrA
l) Bunnistrz
Poddgbic
mo2ezmieniiz urzgduwarunkilubcoth4czezwolcnic:
palistwaokrcSlo[cw odrQbnych
a) zewzglEduno wymogiobronnosci
i bczpic0zchstwa
DrzeDlsilch.

podzialu
przcdsigbiorstwa
lub.jego
lqczcnia
z innymipoclnrictanri.
b) w plzypadku
2) llurnrisirzI'ftldQbiccotirzczwolenier
(lzialalno(ci
prowadzcniil
gospod.rrczei
r) w przypddkLr
zaprzestania
obigtejzezwolenienr.
prauomoonego
wyrokus4tluzakazuj4cego
prowudzeuie
b) w przypadku
dziahlno!ci
objctcj
zczwolcnlcnt.
c) .je2eliprowadzonli
dzialaluoliw spostibllz4cy uchybiawurunkonlzez\lolenru.
a LJslngodawca
nic usunqlw wyznaczon)
nr tcrminicuchybigristurierclzoiych
plzczllurmistrza
Poddqbic.
i) Zezwolenie
udzielone
tlslugodawcy
wygasa
z clnienr.]cgo
uyklcSlcnia
z wlalciwego
rejeslnr
ewiclencji.
VII. WARUNKI DOTYCZACE ()KOLI(ZNOiCI. \\ KTORYCH ZI'ZWOLEN'IE

\,toZEByc coF\tEiE BEZoD\zKoDo\\ A\t \
I ) Wnioseko zaprzestaniedzialalloSciobjqteizezwo]eniemllslugodawcazglasza
z wyprzedzenierr
18 nticsiqcy.
2) Ilunnistrz PoddQbicniezwloczniepo otrzvnrauiuwniosku Uslugodawcvo zaprzesrirniLr
dzialalnolci objqtejzezwoleniemzlecaopracowanienajcgo kos, analizyl
a) tcchnicznej,
b) finanso\\,ei(wraz z opiniq bicglcgorcwidcntaz przeprowadzonego
badaniasprarvozdania
linansowego
lJslugodawcy
za ostatnirok clzialalnoSci).
c) wply*'LrdzialalnosciobjQtejzezwolenien na srodor.visko.
kt6ra rv szozcg6lnoSci
okrelli
qlwiqzania siq Llslugodawcyz warunkd)wzezwoleniaoraz
standotychczasowego
zc zobowi4zanwzglgdemos6btrzecich i przewidywanegozakoiczeniadzialalnoici.

a
z powyzszej
zobowiqzanyjest
do realizac'iwniosk6wi zaleceiwynikaj4cych
Uslugodawca
andrzy.
pomimocofniEciazezwolenia,
dalsze
4) BurmistrzPoddEbic
mozenakazaiUslugodawcy,
prowadzeniedzialalnoSciprzezokes nie dlrzszy nia2l^la, jezeli wymagategointeres
sDolecznv.
l)

UZASADNIENIE
art. l6 ust.2 ustawyz dnia7 czerwaa2)0lr, o zbiorowyzaopatrzeniu
Na podgtawie
Sciek6w(Dz.U.Nr 72,poz.747z p62n.znian.) na wniosek
w wodqi zbiorowyrnodprowadzaniu
zostalo
MiejskiegoPrzedsiQbiorstwa
Wodociqg6w
i KanalizacjiSp6lkaz o.o.w Poddqbicach
postEpowanie
prowadzenie
wszczqte
w sprawieudzielenia
zezwolenia
na
dzialalno3ci
gospodarczej
w wodpi zbiorowego
w zakresiezbiorowego
zaopatrzenia
odprowadzania
5ciek6w.
powyzszego
wnioskustwierdzono,
ze wnioskodawca:
W hakcierozpatrywania
prowadzi
mowa
we
wniosku
na
terenie
Cminy
PoddQbice,
1)
dzialalnosi,o kt6rej
prawidlowewykonywanie
2) dysponuje
Srodkami
finansowymi
w wysokoscigwarantuj4cej
posiada
gwarantuj4ce
prawidlowe
wykonlvaniedzialalno6ci,
dzialalno3ci,
Srodkitechniczne
prawidlowe6wiadczenie
przychodyw wysoko3ci
zapewnia
uslugorazuzyskujeniezbqdne
pokrywaj4cej
kosztySwiadczenia
uslug,
i likwidacyjnym,
3) nie znajdujesigw postqpowaniu
upadlo3ciowym
przezwnioskodawcq
4) wykonywana
dzialalnoSC,
ujQtazostalaw Regulaminie
dostarczania
wodyi odprowadzania
Sciek6wnaterenieGminyPoddqbice
uchwalonym
Uchwalq
Nr XXXII/226/02RadyMiejskiejw Poddgbicach
z dnia8 paZdziemika2l12
r.
POUCZENIE

L Uzyskanieniniejszego
zezwolenia
nie zwalniaz obowiqzkuuzyskania
innychzezwolei,
przepis6w.
wymaganych
na podstawie
odrgbnych

2. Zmianaprzedmiotu,
zakresui warunk6wprowadzenia
dzialalnoSci
obj€tejninicjszym
zezwoleniem.moze
nastqpiipo zmianietegozezwolenia.

3 . Od niniejszejdecyzjisluzyodwolaniedo Samorzqdowego
KolegiumOdwolawczego
w Sieradzu
w terminiel4 dni od datydorqczenia
zamoim posrednictwem
niniejszego
zezwolenla,

Otrzymuje:
l MiejskiePrzedsiEbiorstwo
Wodoci4g6w
i KanalizacjiSp6lkaz o.o.
ul. ParzEczewska
29135,99-200Poddebice
2. ala,
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