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Rzepin, dnia 28.03.2003r.

DECYZJA l/2003

Na podstawie art. 16 ust, l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. Nr 72, poz.747).

BIIRMISTRZ RZEPINA

IIDZmLA

PRZEDSĘBIORSTWU WODNO- KANTALIZACYJNEMU,,EKO" Sp.z o. o.
z siedzibąw Rzepinie, ul. Mickiewicza79,69-1l0 Rzepin
posiadającemu statystyczny numef identyfikacyjny
REGON 211ż47929
zwanemu dalej,,usfugodawc{'
ZEZWOLENIA
na prowadzenie zbiorowego zaapairzenia w wodę i zbiorowego odprowaózańa ścieków na
czas nieokreślony,
począwszy od dnia l kwietnia 2003r.
na następujących warunkach:

1. PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Przedmiot działalności objętej niniejszym zezwoleniem stanowi działalność gospodarcza
polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorolvym
odprowadzaniu i ocryszczaniu ściekow na terenie Miasta i Gminy Rzepin za pomocą
urządzeńwodociągowy§hiurządzeńkanalizacyjnych:
1) będących w posiadaniu usługodawcy w dniu wydania zezwoleńa,
2) wybudowanych przez usfugodawcę po uzyskaniu zemvalenia. w oparciu o wieloletnie

plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociąowych i urządzeń kanalizacyjnych.
zgodnie z kierunkami rozwojr,r gminy, określonymi w studium uwaruŃowań i kieruŃow
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzenne8o.

2. WYMAGANIA \Ą? ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG woDocąGo\ryo-
KANALIZACYJNYCH

2.1. W5lmagania ogólne
ż.I.1. Usfugodawca jest zabawiązany do prowadzenia dzińalności objętej niniejszym
zezwoleniem na zasadaęh określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeńu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ściekow araz na warunkach ustalonych w przepisach
wykonawczych do tej ustawy, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości
świadczonych usfug, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagń ograniczenia szkodliwego oddziĄwania
na środowisko i utrzymywańa mozliwie niskich kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej.



2.1.2. Usługodawca zobowiv,arty jest zapewnic zdolność posiadanych urządzeń
wodociągolyych i urządzeh kanalizacylnych do realizacji dostaw wody do odbiorców w
wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania
ściekow w sposób ciąsły i niezawodny, a takze zapewnić nalezytąjakość dostarczonej wody i
odprowadzonych ściekow.
2.I.3. Usługodawca zapewni, ze prowadzona przez niego działalnośó inna niz objęta
niniejszym zezwoleniem, nie będzie powodować pogorszenia warunków prowadzenia
dzińalnaści objętej zezwoleniem, w szlzególności pogorszenia jakości świadczonych usług.
2.2. Wymagańa szczegcłowe
2.2.L Usfugodawca zobowiązany jest do określenia ilości i jakości świadczonych usfug w
umowach o zeopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranych z odbiorcami usług.
2.2.2. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań jakościowych
świadczonych usfug określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
obowiązującym zgodnie z arl. 19 ustawy o zbiorowyrrr zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków na obszarze gminy.
2.2.3. Usfugodawca zobowią,zany jest do:
1) prowadzenia biezącej kontroli ilości i jakości odprowadzonych ścieków bytowych i

ściekow przemysłowych oraz kontroli przestrzegańa waruŃów wprowadzania ściekow
do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z art, 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

2) przestrzegania warunkow odprowadzania ścieków do wod i do ziemi, określonych w
odrębnych przepisach.

2.2.4. Usługodawca zobowivany jest do spełnienia wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych,
fizykochemicznych i organoleptycznych określonych rozporządzeniem ministra właściwego
do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.
2.2.5. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania niniejszego zezwolenia usfugodawca
zobowtązany jest do zainstalowania u odbiorców usfug brakujących wodomierzy głównych.
2.2.6. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania niniejszego zezwaleńa usługodawca
zobowią.zany jest do uwzględnienia przepisów postanowień zezwolenia i regulaminu w
umowach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow.
2.2.7. Usługodawca zobowiągany jest przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się
o przyłączenie do sieci na waruŃach określonych w art. 15 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeńu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.2.8. Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt skutkow swojej
działalności, w szczegolności do rekultywacji gruntu, do przywrócenia do stanu pierwotnego
ukształtowania terenu oraz do usunięcia odpadow powstĄch w wyniku budowy, rozbudowy
i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

3. WARUNKI, ZAKRE§ I TRYB KONTROLI R§ALIZACJIZ,ET,WaLENIA I
PRZE S TRZEGANIA REGULAMINU DO STAFJCZANIA W ODY I

ODPROWADZANIA Ścrnxow
3.1. Usfugodawca zobowią.zany jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych
usług, w szczególności obejmującej :

1) ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ichzńńwiania,
ż) ewidencję a,warii oraz ich zasięgu i czasu usuwania,
3) ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokony.wanych przęz organy

upowaznione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.
3.2. Usfugodawca zobawiązany.jest do przedkładania burrnistrzowi gminy w terminie do dnia

31 stycznia ku;zdego roku ocenę zarok ubiegĘ w zakresie.



1) częstotliwości, prryczyn i sposobu załatwiania skarg i wnioskow wniesionych przez
odbiorców usług,

2) częstotliwości, przyczyn i czasu usuwania awarii,
3) wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
3.3. Usfugodawca zobowlązany jest do przedkładania burmistrzowi gminy przy składaniu
wniosku o zatwierdzenie taryf analizy:

1) jakości uńlg zbiorowego zaopatrzeńa w wodę, w szczególności w zakresie:

a) jakości wody,
b) ciśnienia wody,
c) utrzymania i obsfugi wodomierzy,
d) niezawodności dostaw wody,
e) strat wody z sieci wodociągowej,
0 częstotliwości, rozległości i czasu usuwania awarii oraz zal<ł.oceh

fu nkcj onow ań:a ur ządzeń wodo ciągowych
2) jakości usług zbiorowego odprowadzania ściekow? w szczegolności:

a) ciągłości odprowadzania ścieków,
b) dotrzymania jakości ściekow wprowadzanych do wod lub do ziemi,
c) zalania ściekami z sieci kana|izacylnej ulic i piwnic,
d) infiltracji wody do sieci w wyniku jej nieszczelności oraz wskutek

nięwłaściwego uksńałtowania t€renu,
e) rozległości i czasu usuwania awarii i zakłoceń funkcjonowania urządzeh

kanalizacyjnych,
3) jakości obsfugi odbiorców usfug, w szczególności w zakresie:

a) zakresu i sposobu udzielania odbiorcom i osobom zainteresowanym
przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej informacji dotyczących
warunków przyłączenia do sieci, warunków ustalania opłat oraz świadczenia
usfug,

b) sposobu obsługi przez personel usfugodawcy odbiorcow zg}aszających się w
jego siedzibie w celu wniesienia skarg i wniosków,

c) sposobu telefonicznej i elektronicznej obsługi odbiorców,
d) obsfugi osob niepełnosprawnych zgłaszających rłnioski i skargi dotyczące

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekow.
4) poziom cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
5) procedur naliczania i egzekwowania opłat od odbiorcow usfug.

3.a. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania burmistrza gminy o kazdorazowej
przerwie świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych przekraczającej 12 godzin,

3.5. Burmistrz gminy uprawniony jest do przepro\i/adzania kontroli działalności usfugodawcy,

w szczególności, gdy:
1 ) zostaną zgłoszone nieprawidłowości w jego działalności,
2) zostaną zgłoszone skargi ptzez odbiorców usfug,

3.6. Usfugodawca zobowią,zany jest do udostępniania w czasie kontroli, o ktorej mowa w pkt

3.5., żądanych dokumentów i udzielania wyjaśnień araz do umozliwięnia kontrolującym
dostępu do wskazanychprzez nich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. WARUNKI WPROWADZANIA OGRAMCZEŃ I}OSTARCZANIA \ryoDY W
PRZYPADKU JEJ NTEDO§ORU

4.I. Usfugodawca zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeh
wodociągołvych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach.



4.ż. w przypadku wystąpienia zagrażenia niedoborem wody, usfugodawca zobowiązany jest

do okreslenia taryf dia zaapatrzeńa w wodę w sposób stymuĘący ogtaniczenie jej mżycia,

mgłaszcza w godzinach występowania maksymalne go poboru -

4.3. w pr"ypudk, niedoboru-wody spowodowanego niedostateczną wydajnoŚcią jej ujęĆ lub

ogranicŹoną przepu§towością sieci wodociągowych, usfugodawca zobowiązanY jest do

o|racowania i wdio"enia programu dostaw wody w waruŃach występowania jej niedoboru,

uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przenłry w dostawach wody do PoszczegolnYch
rejonów gminy,
ą.ą. Goózinowy harmonogram ograniczeń lub przerw w dostawach wody usfugodawca

upublicznia w rniejscowej prasie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowoŚci onz
udostępnia odbiorcom usług.
4.5. W przypadku:

1) wysąpienia awarii urządzń wodociągolyych powodującej przenvy i agraniczenia w

dostawach wody przekraczające 12 godzin,
ż) zaistnienia p.reŃ w dostawach wody wskutek siĘ wyższej, to jest wskutek zdarzęn

nagłych, ńeprzewidzianych i niezaleznych od usfugodawcy, takich jak klęSki

,yił.ło*. (powodz, susza, skazenie ujęcia wody wyciekami paliw cieĘch z
rurociągów lub zbiorników.,.), usługodawca zobowiązany jest do:

a) niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców i

upublicznień informacji w prasie lub w sposob zwyczajowo przyjęty w danej

miejscowości,
,r*iho*i"nia zastępczych punktów poboru wody rozńeszczonych w sposób

umozliwiający korzystanie z nich przez odbiorcow usfug i upublicznienia

informacji o ich usytuowaniu,
niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutkow awarii lub skutkow siĘ
v,łyższey

d) bieżącego upubliczniania infbrmacji na temat przewidywanego cz&su trwanta

przenvy w dostawach wody.

5. PRO}YADZENID RACJONALNEJ GOSPODARI{I W ZAKRESIE
DZIAŁA LNo ŚCI oBJĘTaJ ZnZw aLENIEM.

5.1. Usfugodawca zobowią.zany jest do prowadzenia działalnoŚci gospodarczej w zakresie

zbiorowe§o zaopŃrzeńa 
-w -wodę i ibiorowego odprowadzania ścieków W sPosób

zapewniający optymalizację kosźow araz opłat za świadczone usługi.

s.Ż usłńŃawca zobowiąany jest do u*t*lurria opłat w oparciu o nieńędne PrzYchodY,

ktorych wartość pokrywa-.r"*.udoione wydatki nlłiązane z eksploatacją utrąlmaniem i

rozwojem urządień iodociągo}vych i kanalizacyjnych, pono§zone dla zaPewnienia

odpońedniej ilości i jakości uńg - z uwzględnieniem kryterium racjonalizacji Prowadzenia
działalności,
5.3. Usfugodawca zobowiązany jest do uwzględnienia przedsięwzięĆ racjonalizującYcll

zużycie *Óay oraz odpro*aOrani. ściekow w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji

urządzefi wodociągo}yychiurządzehkanalizacyjnych.
5.4. Usfugodawca zobow-iągany jest do st},,rnulowania racjonalnego korzystania z usfug PrzęZ
odbiorcow w drodze oUÓiązarria poszczególnych taryfowych grup odbiorców oPłatami,

adekwatnymi do prowadzonychprzezte grupy kosztów świadczenia usług.

5.5. W celu zapewnięnia obcią2ania taryfowych grup odbiorców kosztami Przez te gruPY

powodowanymi, usfugodawca zobowiązany jest do podziału kosztów na Poszczegolne
iodzaje dzińhości oraz na taryfowe grupy odbiorców usfug, w oparciu o koszty ponoszone

w latach poprzedzających rok, bla ttoiego opracowana jest taryfa dla zaapatrzenia w wodę i
odprowad"ania ściekow, ustalone na podstawie ewidencji księgowej.

b)

c)



6. WARUNKI COFNIĘCIA ZEZWOLnNIA.
6.1. Burmistrz moze zmienić warunki wydanega zezwoleńa z urzędu lub na wniosek
usfugcldawcy.
6.2. Burmistrzmożę zmienić z urzędu warunki lub cofnąć zezwolenie:

I) ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych
przepisach,

2) w przypadku podziału przedsiębiorstwa usługodawcy lub jego łączenia z innymi
podmiotami.

6.3. Burmistrz cofa zęzwolenie:
1) w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej objętej

zezwoleniem,
2) w przypadku prawomocnego wyroku sądu zakazującego prowadzenia dzińalności

objętej zezwoleniem"
3) jeżeli prowadzona działalnośó w sposob ra:żący uchybia warunkom zezwolenia, a

usfugodawca nie usunął w wznaczonym terminie uchybień stwierdzonych ptzez
burmistrza.

6.4. Burmistrz powiadamia o cofnięciu zezwolenia właściwy terenowo wojewódzki urząd
statystyczny.
6.5. Zęzwolenie udzielone usfugodawcy wygasa z dniem jego wykreślenia z właściwego

rejestru lub ewidencji.

7. WARUNKI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, \il KTÓRYCH z§ZwoL§NIE
MoŻn BYC CoFNĘTtr BnZ oDSZKoDo\ilANIA

7.I. Wniosek o zaprzestanie działalności objętej zezrłloleniem usfugodawca zglasza z
wyprzedzeniem 1 8 miesięcy.
l.'z. nurmistrz niezwłocznie po otrzymaniu wniosku usługodawcy o zaprzęstaniu działalnoŚci

objętej zezwoleniem zleca opracowanie na jego kosń analizy:

1) technicznej,
2) finansowej (wraz z opinią biegłego rewidenta z przępfowadzonego badania

sprawozdania finansowego usfugodawcy za ostatni rok działalności),
3) wpĘ"wu działalności objętej zezwoleniem na środowisko,

ktora w- szczegolności okręśli stan dotychczasowego wywiąąania się usfugodawcy z
warunków zezwolenia araz ze zobowiązań względem osób trzecich i przewidywanego

rvyrvią.zania się z tych warunkow i zobowiązań na dzień przewidywanego zakohczeńa
działalności.
7 .3. Usfugodawca zobowią.zany jest do realizacji wniosków i zleceń wynikających z

powyższej analizy.
7.4. Burmistrz moze nakazać usługodawcy, pomimo cofinięcia zerwolenia, dalsze

prowadzenie dzińalności przez okres nie dfuzy niż 2 lata, jeżeli wymaga tego interes

społeczny.
i.s. lezeli działalność o ktorej mowa w pkt 7.Ą., przynosi straty przy zachowaniu należytej

staranności jej prowadzeńa, usfugodawcy, któremu cofnięto zezwolenie na jego wniosek
przysługuje pokrycie strat z budzetu gminy, jezeli wywiq.zał się z realizacli zleceń i
wniosków, o ktorych mowa w pkt. 7"3.

7.6. Nie przysługuje pokrycie povłyższych strat usfugodawcy, któremu burmistrz cofnął

zezvrolenie na skutek prowadzenia działalności objętej zęzwoleniem w sposób rażąco

odbiegający od jego postanowień.



7.7. Burmistrz nroze obciązyć stratami, o ktorych mowa w pkt, 7.5. usługodawcę, klÓremu

cofnięto zezłłoleńa w oparciu o sądowy zakaz prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem.

UzA§ADNIENItr
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaapatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściekow (Dz. U. Nr 7ż, poz. 747) wszczęte zostało z urzędu przez Burmistrza

Rzepina postępowanie w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu
Społka z o.o. z siedzibą w Rzepinie ,u1. Mickiewicza79 ,69-110 Rzepin
nu jego wniosek zezwolenia n& prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W trakcie rozpatrywania powyz§zego wniosku Burmistrz Rzepina stwierdził, że

wnioskodawca:
1) prowadzi działalnośc, o ktorej mowa we wniosku na terenie Miasta i Gminy Rzepin ,

2) dysponuje środkami finansowymi w wysokości gwarantująaej prawidłowe

wykonywanie działalności, posiada środki techniczne gwarantujące prawidłowe
w}konywanie działalności, zapewnia prawidłowe świadczenie usług oraz uzyskuje
niezbędne przychody w wysokości pokrywającej koszty świadczenia usług,

3) nie znajduje się w postępowaniu upadłościolvym i likwidacyjnym.
Wykonywana przęz wnioskodawcę działalność powoduje obciązenia środowiska,

jednakże nie stwierdzono przekroczenia limitów zanieczyszczeh, w szczególnoŚci

odnoszących się do ściekow rvprowadzanych do ziemi i do wod,
okres wazności zezwolenia ustalony został na czas nieokreślony, począwszy od dnia

1 kwietnia żaO3r.

PoUCZaNIE
i. Uzyskanie niniejszego zezwolęnia nię zwalnia z obowiązku uzyskania innych zezwaleh,

q/maganych na podstawie odrębnych przepisow,
2. Zmiana przedmiotu, zakresu i warunków prowadzenia

zervło|ęńem moze nastąpić po zmianie tego zeavolenia.
działalności objętej niniejs4.łn

3. od ńniejszej decyzji słuzy odwolanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczogo w

Gorzowie Wlkp, w terminie 14 dni cld dnia o{łnt@a,',. ejszej decyzji. .

Otrzymują:
1, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.'w Rzepinie'.
ż. IJrządStatystyczny w Zielonej Górze,
3. ala

UR,viI§T,Ru


