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DECYZJA

Na podstawie afi. 16ust.l iart. 1 8 ustawy z dnia 7 czerwca 200I t. o zbiorouyn
zaopatrzeniu w wodQ i zbiorowym odprowadzani!L Sciekdu (Dz.U. Nr 72, po2.747,22002 t.
Nr I 13, poz. 984) po io?,patrzeniu wniosku Miejskiego PrzedsiEbiorstwa Wodoci4gow
i Kanalizacji Sp6lka z o.o. w Poddqbicach w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania 3ciek6w

UDZIELAM ZEZWOLENIA

Mieiskiemu Przedsigbiorstwu Wodoci4g6w i Kanalizacii Sp6lka z o.o. w Poddpbicach
posiadaj4cemu statystyczny numer identyfi kac),iny: 730340tt1 9
zarejestrowanemu w rejestrze przedsiqbiorstw w S4dzie Rejonowym, S4d Gospodarczy
w Sicradzu RllB Nr 872 zwancmu dalej ,.tJslugodawcq".
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w $odt i zbiorowego odprowadzania Sciekdw
na nasttpujQcych warunkachi

I .  PRZEDMIOT I  OBSZAR DZIAT.ALNOSC'I

Przednriotem dzialainosci objetej niniciszym zczwoleden) stanowi dzialalnosi
gospodaroza polegaj4ca na ujmowaniu, uzdatnianiu izbiorowym dostarczaniu wody omz
zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu Sciekow na tcrerie Gminy Poddpbice za pomoc4
ulz4dzei wodociqgowych i urz4dzen kanalizacyjDychr
l) bgdqoych w posiadaniu Uslugodawcy w dniu wyclania zezwolenia,
2) wybudowanycb przez IJslugodawcg po uzyskauiu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plan)

rozwoju i modernizacji urz4dzei wodociQgowvch i urz4dzen kanalizacyjnych, zgodnie
z kicrunkami rozwoju gmirly. okreslonymi w stLrdium Lrwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestzennego gminy i rnicjscowymi planami zagospodarowania
przestzennego.

IL WYMAGANIA W ZAKRESTE JAKOSCT USLUC WODOCTACOWO-
I({NALIZACYJNYCH

|, Wymagania og6lnc

l. UsllLgodawca jest zobowi4zany do prowadzcnia dzialalnoSci objgtej niniejszym
zezwoleniem na zasadach okreslonych \\.ustawie o zbiorowym zaopatEeniu w wodQ
i zbiorowyn'r odprowadzaniu Sciek6w oraz na uarunkach ustalonych w przepisach
wykonawczych do tej ustawy, w szczegolno3ci do zapewnienia wysokiej jako3ci
Swiadczonych uslug. niezawodnoSci zbiorowego zaopalzenia w wodE i zbioroueg.,
odprowadzania 3ciek6w, pzestzegania wymagair ograniczania si4<odliwego oddzialywania
na Srodowisko i utrzymywania mozliwie niskich kosztdw prcwadzenia dzialalnosci
gospoclarczej.
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2- Llslugodawca zobowi4zany jest zapervnic zdolnosa posiadanych urzqdzen
wodociqgowych do rcalizacii dostaw wody do odbiorc6w w w).maganych iloiciach
i pod odpowiednim cilnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania (ciek(i\\ w spos(ib
ci4gly i niezawodny. a tak2e zapewnit ralezylqjakoii dostarczallej wody
i odprowlrdzan)-ch iciek6w.

3. lJslugodawca zapewni,2e prowadzona frzcz nicgo dzialalnoii innr ni7 objQta niniciszyrn
zezwoleniem. nic bqdzic powodowaa pogorszenia $alunkow prowadzenia cizialalnoici
objgtej zezwoleniem. w szczcgdlnoici pogorszenia.iako(ci iwiadczonych uslug.

2. Wymagania szczcgrilowc

1) Uslugodawca zobowi4zany jcsl do oklc(lcnia i lolci i jal<o(ci (wiaclczonych tLsh"Lg
.rl umowach o zaopatrzcnic w wodg ioclplrwadzanie icicl<riw. zawieranych / odbiofcami
uslu8.

2) Llslugodawca zobowiqzany iest do pt.zesltzcgaria wyDr0gari.jakoSciowych iwiaclczonych
usl,rg okreslonych w regulaminic dostalczarria wody i odprowadzania Sciekdw.
ohowi4zujqcynl zgodnic z art. I 9 Llstawy o zbio()wym zaopatrzeniu w wodQ i zbioro$yn1
orlprrrwalzrniu iciekriu nn obs/nrzc Er)rin\

3) lJslugoclawca zobowiqzany jest dor
a) prowadzcnia bicz4cci kontroli i loioi i ialio(ci oclprowadzanyoh Scicli6w bytowych

i Sciek6w przenryslowych oraz kontr)l i  pfzeslrreganid warunk(iw wprowad/ania
(oickciw do urz4dzcn l(analizac),inych. zgochrie / ar1. I usta\r'y o zbiorovq nr zropatrzcnirL
w wodg izbiorowym odprowaclzaniLr iciol<!w.

b) przestrzegania warunk(iw odp()wadziinil iciekriw do w<id ido ziomi. ol(rcslonych
w odrqbnyclt przepisach.

,1) tJslugodawca zobowiqzanyjcst do spclnicnia wymagari clotycz.lcych .jako ic i wody
przeznaczone.j cb spozycia przez ludzi. $ tym w) rnagan baktcriologiczlych.
flzykochemicznych i organoleptycznych okre(lorrvch rozpolzedzcnicm ministra
wla(ciwego do spraw zdrowia w porozunricniu z rDinistrcnr wlaSciwym do sprrw
gospodarki wodrej.

5) W terndnie l2 miesigcy od dlia uzyskania niniejszcgo zczwolenia Ushgodawca
zobowi4zanyjest do zainstalowania Lr odbiorc6w uslug brakujqcych wodonricrzy
gkSwnych.

6) W lerminie l2 rniesiqcy od dnia uzyskania niniejszego zezwolenia lJslugodawca
zobowi4zany jesl do uwzglgclnienia przopistiu' postanowiei zezwoleuia i regulaminn
w tullo\\,ach o zbiorowyln zuopalrzeuiu w \a'ode i zbiofow),m odprowacizaniu !ciekriu.

7) llslugodawca zobowi4zuy jest pvyl.lczyi do sieci nieruchomosc osob,v ubicgajQcej
sig o przryl4czenie do sieci na warunkaclr okleSlonych w art. l5 ustaw) o zbiofowyn
zaopatrzeniu w wodg i zbiorouym odprowadzadr.r iciekirw.

8) Uslugodawca zobowi4zany.jest do usuniqcia na wlasny koszt skutk6w swojej dzialalnoici,
w szczegdlnoici do rekulty$acji grlrnt6$. do przywr6ccnia do stanu pierwotnego
uksztaltowania terenu omz do usunigci. odpad6w po\\'slalych w wl'niku budoul,
rozbudowy i eksploatacji urz4dzcri r.vocloc i4goulch i kmalizacyj nych.



III. WARUNKI, ZAKRES I TRYI} KONTROLI REALIZACJI ZEZWOLENIA
I PRZESTRZEGANIA REGULAMINTT DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWAI)ZANIA SCI F.KO\\

l) Uslugodawca zobowiqzanyjest do prowaclzenia dokunrentacj i i akoSci Swiadczonych
uslug w szczeg6lnoSci obejmujqcej:
a) ewidencjg skarg i wniosk6w oraz dokumentacjg ich zalatwiania.
b) cwidencjE awarii oraz ich zasiggu i czastr trsuwania.
c) ewidenc'Q i arohiwun'l sprawozdari z liontroli IJshtgodawcy. dokonywarllch przez

orgally upowainione do ich przcprowadzania w oparciu o odrQbne przepisy
2) LJslugodawca zobowi4zany jest do przcdkladall ia Bufmistzowi PoddQbic w terminie

do dnia 31 stycznia kazdego roku. ocenq z! r'ok ubicgly u' zakrcsie:
a) czQstotliwo(ci, przyczyn i sposobu zalAtwiania skarg i wt]ioskd$' wniesionych pfzez

odbiorc6w uslug.
_ t t czqstotl i\\oici. prrlclyn i (zir:tr uruu:lrri.t : l$.tri i .

c) wniosk6w pokontrcllnych z przeprouaclzonych kolttroli zewDgtralycb.
3) [.]slLrgodawca zobowi4zany jest do przccll i ladania Burmistrzowi Poddpbic przy sklaclanitr

wniosku o zatwicrdzenie taryf analizy:
a) jalto3ci ushrg zbiorowego zaopatrzclria w wodQ, w szczeg6lnoSci w zakresiel

- jakoSci wody.
- ciSnicnia wody
- utzymania i obslugi wodomierzy.
- niezawodnosci dostaw wody,
- strat wody z sieci wodociqgowej.
- czQstotl iwoSci. rozlegloSci i czasu Lrsuwlrnia awarii oraz zakloccti funko]onowrnitt
urzAdzei wodociqgowYch.

b) jakoici uslug zbiorowego odprowadzania !ciek<iw. w szczeg6lnolci:
- ciqgloSci odprowadzania Scick6w,
- dotrryrnywania warLr*6w jakoici (ciek6w wprowadzanych do w6d lub do zicrni.

, - z.alania iciekami z sieci kanalizacyinei ulic i piwnic,
- inliltracji \rody do sieci w wyniku.jej rieszczelno(ci oraz wskutck nicwlaiciwego

uksztaltowania terenu,
- rozleglofui i czasu usuwania awarii i zirkloceri i.Lnkcjonowania urz4dzctl
kanalizacyjnych

c).lakoSci obslugi odbiorc6w uslug, w szczegirluoSci w zakresic:
- zakresu i sposobu udzielania odbiorcom i osobom zainteresowan),n pzyl4czeniem
do sieci wodoci4gowej i kanalizacyjrrej irrformacji dotycz4cych warunkdw przyl4czcnia
do sieci, warunk6w ustalania oplat omz (wiadczcnia uslug,

- sposobu obslugi przez personcl IJslugodawcy odbiorc6w zglaszaj1cych siQ wjego
siedzibie w celu u'nicsienia skarg i rvnicrsk6w.

- sposobu telefodcznej i elektronicznej obslugi odbiorc6w.
- obslugi os6b niepelnosprawnych zglaszai4cych u'nioski i skargi dotyc4cej
zaopatrzenia w wodQ i odprowadzania Sciek6w.

d) poziomu cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodQ i odprowadzanie 6ciek6w.
c) procedur naliczania i egzekwoq,ania oplat od odbiorc6w uslug.



- .+-

4) Uslugodawca zobowiqzany.iest do poinlbrnrowania Bunnistrza Poddqbic o kazdorazowej
przerwie Swiadczenia uslug wodociqgo\Jch i kanalizacyjlych przekraczajqcej 12 godzin.

5) Burmistrz PoddQbic uprawnionyjest do pfzeprowadzania kontroli dzialalnoSci
[.lslugodawcy, w szczeg6lnoSci, gdy:
a) zostanq zgloszone nieprawidlowoSci w jego dzialalnoici,
b) zostan4 zgloszone skargi przez odbiorc6w uslug.

6) tJslugodawca zobowi4zanyjest do udostqpnicnia w czasie kontroli, o kt6rcj mowa w pkt. 5.
z4danych dokulnent6w i udzielania wyja(0ieri ofaz do unroil iwicnia kontroiujqcym doslEp(l
do wskazanych przez Dich urz4dzei \\'odociqgowvch i kalalizacf inych.

IV. WARTJNKI WPROWADZANIA OCRANICZEN DOSTAIICZANIA WODY
W PRZYPADKU .TE.I NIEDOBORU

l) tJslugodawca zobowi4zany .jest do zapewnicnia zdolno(ci posiadanych urzqdzei
wodoci4gowych do realizacii dostaw wocly w wynraganych iloSciach.

2) W przypadku wystrpienia zagrozefi niecloborenr wody, LJslr,rgodawca zobo\aiqlan) i(sl
do okre3lenia taryl'dla zaopatzenia $ wodl w sposrib stl,rnulLrj4cy ograniczei jei zuzycia,
zwlaszcza w godzinach wystQpowania maksymalnego poboru.

3) W przypadku niecloboru wody spowodowancgo niedostateczn4 wydaino5ci4jej ujgi lub
ograniczonQ przepustowo$ci4 sieci woclocirlgowych, t.Jslugodawca zobowi4zany jest do
opracowania i wdrozenia programu dostaw wody w warunkach wystqpowaniajcj niedobom.
uwzglqdniaj4cego rotacyjne ograniczcnia ILrb plzcrwy w dcrstawach wody do poszczeg6lnl-ch
reion6w gnliny.

4) Godzinowy harmonogram ograniczei Iub ptzcrw w dostawach wody. (Jslugodawca podajc
do wiadonxrici w micjscowej prasic lub w innych nediach oraz udostqpnia go odbiorconr
Lrslug.

5) W przypadku:
a) wyst4llienia awarii urz4dzei wodoci4gowych powodurjrpej przerwy i ograniczenia $

dostawach wody pzekraczaj4cej i2 godzin,
b) zai-\tnienia plzerw w dostawach wody wskuiek sily wy2szcj, to jest $'skutek zdavei

naglych. nieprzewidzianych iniezaleznych od uslugodawcy. takich jak klqski zywiokr$c
(powird2, susza. skazenie ujgcia wody wyciekarri paliw cieklych z rurociigriw lirb
zbiornik6w...), Uslugodawoa zobowi4zan,v.jcst do:
- niezwlocznego poinfomrowania o zuislnialej sltuacji odbiorcriw i podanie

informacji w prasie lub w innych ncdiach.
- uruchomienia zastQpczych punkt6w pobor-u wody rozmieszczonych w spos6b

umozliwiajAcy korzystanie z nich przez odbiorc6u'uslug i podanie do publicznej
u i.rdontojci infLrrmacii o ich u5\1uo\rrniu.

- niezwioczlego przysl{rienia do usuwania skutk6*- awarii ijej przyczyn.
- bie24cego informowania w spos6b zu,.rczajowo przyjgty o przewidywanyrn czasic

trwania Drzcrw w dostawach wodv.
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\ , .  PROWADZENIE RAC.IONALNEJ COSPODARKI W ZAKRESIE
DZIALALNOSCI OBJETI'.I ZEZWOLENIEM

1) L,slugodawca zobo\\ iqzany j e st do prou'ad zc nia dzialalno (ci gospo darc zej $ zak resi c
zbiorowego zaopatrzcnia rv rvodg i zbiorow!-go odpro\\'adzania Scick<iu'rv spos6b
zapewniaj4cy optymalizacig kosztdw oraz oplnl zr Swiadczone uslugi.

2) Uslugodawca zobowiEzanyjest do LLwzglgclnicnia przedsiquziqi racjonalizr.rj4cych zut2ycie
\\ody oraz odprowadzanic Scick6w w wielolelnich planach rozwoju i rnodcrnizacji urzqdzcri
\\odociilgowych i urz4dzeli kanalizacyjnych.

i) [Jslugodawca zobowiqzany.iest do stymulowania racjonalnego korzystania z ushrg przcz
odbiorc6w * drodzc obci4iania poszczegilnych taryfou,rch grup odbiotcow oplatanri.
adekwatn,vfii do prowadzonych przez te gful)! ktrszt6rl Swiaclczenia ush.rg.

: l)  W selu zapewnienia obci4zania taryfowych grup odbiorc6\r 'koszt.rnri nrTcz t( ! irun)
powodowanymi. Ilslugodawca zobowi4zany jest clo poclzio|r koszt6w tn poszczeg(ilne
rtxlzaje dzialalno6ci oraz na 1aryt'b\\'c grup! oclbiorctiu' uslug. w oparciu o koszty ponoszonc
\r' latach pop|zedzaii{cyolr roli. dla kt6rego opracowana.iest taryfh dla zaopatrzcnia w wodq
i odplowadzania icick6w. ustalone na podstuwie ewiclencji  ksiggowej.

vl. wARr.lNKr cor-NrrlcrrA zEzwoLE\lA

l) Bunnistrz Poddgbic mo2e zmienii z urzgdu warunki lub coth4c zezwolcnic:
a) ze wzglEdu no wymogi obronnosci i bczpic0zchstwa palistwa okrcSlo[c w odrQbnych

DrzeDlsilch.
b) w plzypadku podzialu przcdsigbiorstwa lub.jego lqczcnia z innymi poclnrictanri.

2) llurnrisirz I'ftldQbic cotir zczwolenier
r) w przypddkLr zaprzestania prowadzcnii l ( lzialalno(ci gospod.rrczei obigtej zezwolenienr.
b) w przypadku prauomoonego wyroku s4tlu zakazuj4cego prowudzeuie dziahlno!ci objctcj

zczwolcnlcnt.
c) .je2eli prowadzonli dzialaluoli w spostib llz4cy uchybia wurunkonl zez\lolenru.

a LJslngodawca nic usunql w wyznaczon) nr tcrminic uchybigri sturierclzoiych
plzcz l lurmistrza Poddqbic.

i) Zezwolenie udzielone tlslugodawcy wygasa z clnienr.]cgo uyklcSlcnia z wlalciwego rejeslnr
ewiclencji.

VII. WARUNKI DOTYCZACE ()KOLI(ZNOiCI. \\ KTORYCH ZI'ZWOLEN'IE
\,toZE Byc coF\tEiE BEZ oD\zKoDo\\ A\t \

I ) Wniosek o zaprzestanie dzialalloSci objqtei zezwo]eniem llslugodawca zglasza
z wyprzedzenierr 18 nticsiqcy.

2) Ilunnistrz PoddQbic niezwlocznie po otrzvnrauiu wniosku Uslugodawcv o zaprzesrirniLr
dzialalnolci objqtej zezwoleniem zleca opracowanie najcgo kos, analizyl
a) tcchnicznej,
b) finanso\\,ei (wraz z opiniq bicglcgo rcwidcnta z przeprowadzonego badania sprarvozdania

l inansowego lJslugodawcy za ostatni rok clzialalnoSci).
c) wply*'Lr dzialalnosci objQtej zezwolenien na srodor.visko. kt6ra rv szozcg6lnoSci okrelli

stan dotychczasowego qlwiqzania siq Llslugodawcy z warunkd)w zezwolenia oraz
zc zobowi4zan wzglgdem os6b trzecich i przewidywanego zakoiczenia dzialalnoici.



4)

l )

2.

3.

L

a
Uslugodawca zobowiqzanyjest do realizac'i wniosk6w i zalecei wynikaj4cych z powyzszej
andrzy.
Burmistrz PoddEbic moze nakazai Uslugodawcy, pomimo cofniEcia zezwolenia, dalsze
prowadzenie dzialalnoSci przez okes nie dlrzszy nia2l^la, jezeli wymaga tego interes
sDolecznv.

UZASADNIENIE

Na podgtawie art. l6 ust. 2 ustawy z dnia7 czerwaa2)0l r, o zbiorowy zaopatrzeniu
w wodq i zbiorowyrn odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U.Nr 72,poz.747 z p62n. znian.) na wniosek
Miejskiego PrzedsiQbiorstwa Wodociqg6w i Kanalizacji Sp6lka z o.o. w Poddqbicach zostalo
wszczqte postEpowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dzialalno3ci
gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodp i zbiorowego odprowadzania 5ciek6w.

W hakcie rozpatrywania powyzszego wniosku stwierdzono, ze wnioskodawca:
1) prowadzi dzialalnosi, o kt6rej mowa we wniosku na terenie Cminy PoddQbice,
2) dysponuje Srodkami finansowymi w wysokosci gwarantuj4cej prawidlowe wykonywanie

dzialalno3ci, posiada Srodki techniczne gwarantuj4ce prawidlowe wykonlvanie dzialalno6ci,
zapewnia prawidlowe 6wiadczenie uslug oraz uzyskuje niezbqdne przychody w wysoko3ci
pokrywaj4cej koszty Swiadczenia uslug,

3) nie znajduje sig w postqpowaniu upadlo3ciowym i likwidacyjnym,
4) wykonywana przez wnioskodawcq dzialalnoSC, ujQta zostala w Regulaminie dostarczania

wody i odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy Poddqbice uchwalonym Uchwalq
Nr XXXII/226/02 Rady Miejskiej w Poddgbicach z dnia 8 paZdziemika2l12 r.

POUCZENIE

Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiqzku uzyskania innych zezwolei,
wymaganych na podstawie odrgbnych przepis6w.
Zmiana przedmiotu, zakresu i warunk6w prowadzenia dzialalnoSci obj€tej ninicjszym
zezwoleniem.moze nastqpii po zmianie tego zezwolenia.
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie l4 dni od daty dorqczenia niniejszego
zezwolenla,

Otrzymuje:
l Miejskie PrzedsiEbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp6lka z o.o.

ul. ParzEczewska 29135, 99-200 Poddebice
2. ala,

i
I
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