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Na podstawie art. 104 KPA oraz art. 16 ust. 1 i art, 18 ustawylz dniaT czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow ( Dz. U. Nr 72, poz
747, ze zmianami )

po

rozpalrzeniu wniosku Miejskiej Gospodarki Komunalnel S$Ata z o.o. w OleSnicy
l
z dnia 12.07.2002

r.

UDZIELA ZEZWOLENIA
Miejskiej Gospodarce Komu
z siedzib4 w OleSnicy
posiadaj4cej statystyczny numer id
wpisanej do Rejestru Przedsigbiorcow KRS
Fabrycznej VI wydzi
na

pr

ow adzenie zbiorowego zaopatr zenia w

pocz4wszy od d
Zezwolenieniniejsze wydaje sig na czas nieokieSlony'
I

Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywac sig na

L

Przedmiot dzia\ania.

Przedmiote m dzia\ania spolki j est
dzialalnoSc polegajeca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dost rczaniu wody
dzialalnoSc polegaj qca naodprowadzaniu i oczyszczanr Sciekow
DzialalnoSi powy2szq Spotka winna wykonywac za pomocQ rzqdzefi wymienionych
:

-

wniosku o wydanie niniejszego zezwolenia.

II

Obszar dzialania.

jeflt Miasto OleSnica otaz w
Obszarem dzialalno6ci Spolki objqtym niniejszym zezwoleniem
ramach zawartych umow Gmina Ole$nica'
jnych.

Wymagania w zakresie jakoSci uslug wodociqgowo-kanali

ilT
I
I

niniejszym zezwoleniem
spolka jest zoborviqzana do prowadzenia dzia\alnosci objq
na zasadach okre6lonych w ustawie o zbiorowym zaopatr iuwwodpizbiorowYm
isach wykonawczYch do
odprowadzaniu Sciekow, na warunkach ustalonych w pr
wody i odprowadzania
tej ustawy oraz zgodnie z tre$ci4 regulaminu dostarcza
nienia wysokiej jakoSci
Sciekow. Zobowr4zana jest w szczegolnoSci do za
iawwodgizbiorowego
Swiadczonych uslug, niezawodnoSci zbiorowego zaopal
raniczania szkodliwego
odprowadzania 6ciekow, ptzestrzegama wymagan
koszt6w Prowadzenia
ich
ni
mozliwie
odiziatywania na 6rodowisko i utrzymania
dzialalnoilci obj gtej zezwolentem.
urz4dzef do realizacJi
Spolka zobowrqzana jest zapewnic zdolnosc posiada
ciSnieniem
odpowiednim
dostaw wody do odbiorcow w wymaganych iloSciach -i
i niezawodnv. a takze
oraz dostaw wody i odprowadzania Sciekow w sposob
ych Sciekow
zapewnic nale2yta, jakoSc dostarczanej wody i odprowad
ych jakoSci wodY
Spotka zobowtqzana jest do spelniania wymagan
pitenaczonej do spozycia przez ludzi okreSlonych r ozporzqdzeniem ministra
zdrowia.
iakoSci dostarczanej
Spotka zobowtqzana jest do prowadzenia systematyczneJ
wody.
Spolka realizuiqc niniejsze zezwolenre zobowrqzana jest do bezwzglgdnego
wody i odprowadzania Sciekow
pizestrzegania regulaminu dostarczania
-obowi4zuj
4cego na obszatze iego dzialania'

IV

zakres i tryb kontroli realizacii zezwolenia
dostarczania wody i odprowadzania Scieko

Warunki

,

I

przestrzegania regulamtnu

Spolka zobowrEzana jest do prowadzenia
obejmuj 4cej

w

szczegolnoSci

:

- ewidencjg skarg i'rrynioskow oraz doku
- ewidencjq awarii otaz ich zasiggu i cza
- ewidencjg i archiwum sprawozdah z
h przeProwadz
przedld.adanta
unto*y. informacji
- realizacji skarg i wnioskow
- lvystepuj4cychawariach
- wnioskach pokontrolnych z przeprowa
- jakoSci ustug zbiorowego zaoP
- jakoSci uslug zbiorowego odPr
Burmistrz Miasta OleSnicY upraw
Spotki zv\ilaszcza, gdy zostan a, zgloszone
nieprawidlowo Sci w jej dzialalno Sci'

o:

I

padku wyst4pienia j"j

Warunki wprowadzania ograniczeh dostarczania wody w

V

niedoboru.

Spolka zobowrqzana jest do zapewnienia zdolno6ci

ostawczych posiadanYch
ulzqdzeh wodoci4golvych umozliwiaj4cych dostawp wod w wymaganych iloSciach

I

i odpowiednim ciSnieniu.

3.

3.

VIII.

W przypadku niedoboru wody spowodowanego ni
ograniczonq przepustowoSciq sieci wodoci4gowej,
opracowania i wdrozenia programu dostaw wody w w

wydajno$cia ujec lub
a zobowiqzana jest do
nkach wystQpowania jej
w dostawach wody
raniczenie zu2ycia wodY

Spolka zobowi4zana jest do prowadzenia dzialalnoSci
zaopatrzenia w wodp i zbiorowego odprowadzenia Sciek(

w

niedoboru, uwzglpdniajqcego rotacyjne ograniczenia lub 1
dla poszczegolnych rejon6w miasta, jak rownieZ poprzez
na inne cele niz zaopatrzenie ludnoSci
W przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody na _s\utek.;ilV yy1sz9j..u.t?k1?
zdirzeh' naglych, nieprzewidzianych i niezaleanych od lSpotti, takich jak klpski
zywiolowe, powod2,.,1rru, skazenie ujgcia wody, Spotka zdbowiqzana jest do:
niezwlocznego poinformowania o taittniulei sytuacji odbi{rcow w sposob
zv,ryczajowo przylpty
uruchomienia zastgpczych punktow po
umozliwiaj qcy korzystanie z nich pr zez
informacji o ich urytuowaniu
niezw\ocznego przyst4pienia do usuwa
b4dz wynikaj4cych z dzia\ania sity wyz

w

optymalizacjg kosztow oraz oplat za Swiadczone uslugi.
Spotka zobowiqzana jest do ustalania oplat w oparciu o ni
wartoSc pokrywa uzasadnione wydatki zwr1zane z
rozwojem urzqdzeh wodoci4gowych i kanalizacyjnych,
odpowiedniej iloSci i jakoSci uslug - z uwzglpdnienie
prowadzenia dzialalnoSci.
Spolka zobowiqzana jest do uwzglgdnienia
wody oraz odprowadzenie Sciekow w wieloletnich
ur zqdzeft w o d o ci 4go wy c h i ur z4dzei kanal i z acyj n y c h

zakresie zbiorowego
sposob zapewniaj4cy

ne przychody, ktorych
,JA, Utrzymanlem I
h dla zapewnienia
kryterium racjonalizacji
racj onalizuj

4cych ntLYcte
modernizacji

rozwoju i

WygaSnigcie lub cofnigcie zezwolenia.

1. Zezwolenie wygasa:
- w zwr4zl<u z likwidacjq podmiotu, na k
- w zwiqzlot z zaniechaniem przez Spol
2. Zezwolenie moze by6 cofnigte:
- na skutek ra2qcego, systematyczne
okre6lonyctr w niniejszym zezwoleniu
odprowadzania Sciekow, o czym Spotk
- utraty przez Spolkq innYch Pozw
zezwolenia,

- ze wzglpdu na wymogi

n

i
u

obronnoS

odrpbnych przepisach.
I

VllI.

Warunki dotycz4ce okolicznoSci, w ktorych zezwolenie moze
odszkodowania

1.

cofnigte bez

nastqpuj4cych
Zezwolenie moze byc cofnigte Spolce bez odszkodowania
przypadkach:
z zezworcma.
- w zwiqzkt z ewidentnym naruszaniem obowi4zkow
to z realizacji przepisow
- gdy przemawia zatymwuhny interes pairstwa lub
o obronno6ci i bezpieczefstwie pafistwa,
zezwoleniem,
- utraty przez Spolkg zdolnoSci wykonywania zadari obj
upadloSci, b4dZ likwidacji Spolki,
gdy cofnipcie zezwolenia nastgpuje na wniosek Spotki
Cofujq" zezwolenie Burmistrz Miasta OleSnicy wskazuje sppsob wykonywania

przedsigbiorstwo.

IX

Wskazania dodatkowe
Uzyskanie niniejszego zezwolenianie zwalnia z obowi4zku u]zyskania innych
zez:vv oleh, wymaganych na po d stawi e o drpbnych przepi sow.
Zmianaprzedmiotu, zakresu i warunk6w prowadzenia dzialafnoSci objqtej niniejszym
zezwoleniem moze nast4pi6 po zmianie tego zezwolenia.

Otrzymujq:

1. GUS 50-950 Wroclaw, ul. Olawska
2. Urzqd Miasta OleSnicy.
3. MGK Spotka z o.o, w OleSnicy.
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