Poraj, dnia 04.06.2012 r.
GK.7021.1.2012

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu Postępowania
Administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ) oraz art.16 ust.1 i art.18 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2011r.
PORECO Sp.z.o.o w organizacji w przedmiocie prowadzenia zabiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Poraj.
UDZIELAM ZEZWOLENIA
PORECO Sp. z o.o. ul. Górnicza 21, 42-360 Poraj
NIP: 577-197-50-09
REGON 242917840
KRS 0000422276
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Poraj.
Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieoznaczony.
Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach;
Data podjęcia działalności;
18.06.2012 r.
I.Przedmiot i obszar działalności
Przedmiotem działania jest;
Zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie całej Gminy Poraj
II. Obszar działalności
Obszarem działalności PORECO Sp.z.o.o jest teren Gminy Poraj.
III.Wymagania w zakresie jakości usług wodociagowo – kanalizacyjnych
1.Prowadzona działalność, objęta niniejsza decyzją odbywać się musi zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2006 Nr 123, poz 858 z późn.zm.) oraz na warunkach
określonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Zobowiązanie to dotyczy w szczególności:
-zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług,
-zapewnia zdolności posiadanego wyposażenia technicznego do niezawodnego zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
-przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz utrzymania
możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności.
2.PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest zapewnić realizację dostaw wody w wymaganych ilościach,
pod wymaganym ciśnieniem, a także z zapewnieniem należytej jej jakości pod względem wymagań

organoleptycznych, fizykochemicznych oraz bakteriologicznych określonych rozporzadzeniem
Ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia systematycznej kontroli jakości
dostarczanej wody.
4.PORECO Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze jego działania, zgodnie z niniejszym
zezwoleniem oraz niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Poraj wszelkie zmiany danych
określonych w zezwoleniu.
IV. Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia oraz przestrzegania regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
1. PORECO Sp.z.o.o w organizacji zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji jakości
świadczonych usług obejmującej w szczególności:
a. ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania,
b. ewidencję awarii, ich zasięgu oraz czasu trwania,
c. ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli Przedsiębiorstwa dokonywanych przez organy
upoważnione do ich przeprowadzenia w oparciu o odrębne przepisy.
2.PORECO Sp. z o. o. zobowiązana jest do przedkładania Wójtowi Gminy Poraj, wraz z rocznym
sprawozdaniem finansowym, informacji o:
a. realizacji skarg i wniosków,
b. występujących awariach,
c. wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
d. jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
e. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3.Wójt Gminy Poraj uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności PORECO Sp. z o.o.
w zakresie przestrzegania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i realizacji
warunków niniejszego zezwolenia zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne
nieprawidłowości w jego działaniu. PORECO Sp. z o.o. ma obowiązek udostępniania żądanych
dokumentów udzielania wszelkich wyjaśnień osobom kontrolującym oraz umożliwienie im dostępu
do wskazanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
V. Warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej
niedoboru.
1.W przypadku niedoboru wody spowodowanego niedostatęczną wydajnością ujęć lub ograniczoną
przepustowością sieci wodociagowych PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest do opracowania i
wdrożenia programu dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru, uwzględniającego
rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach wody dla poszczególnych rejonów gminy, jak
również poprzez ograniczenie zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności.
Godzinowy harmonogram ograniczeń lub przerw w dostawach wody PORECO Sp. z o.o.
rozpowrzechnia poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych lub miejscach zwyczajowo
przyjętych oraz udostępnia zainteresowanym odbiorcom usługi.
2.W przypadku wystąpienia:
awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych powodujących przerwy lub
ograniczenia w dostawach wody lub odbiorze ścieków przekraczające 12 godzin:
przerw w dostawach wody na skutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych,
nieprzewidzianych i niezależnych od PORECO Sp. z o.o. ,

PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest każdorazowo,niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wójta
Gminy Poraj.
Równocześnie PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest:
a. niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości,
b. uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób
umożliwiający korzystanie z nich poprzez odbiorców usług i opublikowania informacji o ich
usytuowaniu,
c. niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub zdarzeń nagłych, bądź
wynikających z działania siły wyższej.
VI. Prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objetej zezwoleniem
1.PORECO Sp. z o.o zobowiązna jest do prowadzenia działalności w sposób zapewniający
optymalizację kosztów oraz opłat za świadczone usugi.
2.PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest do ustalenia opłat w oparciu o niezbędne przychody,
których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksplotacją, utrzymaniem i rozwojem
urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i
jakości usług, z uwzględnieniem kryterium racjonalizacji prowadzenia działalności.
3.PORECO Sp. z o.o. zobowiązana jest do uwzględniania przedsięwzięć racjonalizujacych zużycie
wody oraz odprowadzanie ścieków w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urzadzeń
wodociagowych i kanalizacyjnych.
VII. Warunki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia.
1.Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków wygasa w przypadku likwidacji PORECO Sp.z.o.o w organiazacji, bądź też w związku z
zaniechaniem przez PORECO Sp. z o.o. działalności objetej zezwoleniem.
2. Zezwolenie może być cofnięte na następujących przypadkach:
a. za zgodnym porozumieniem Wójta Gminy Poraj i PORECO Sp. z.o.o w organizacji,
b. na skutek rażącego, systematycznego nie wywiązania sie PORECO Sp. z o.o. z zadań
określonych w niniejszym zezwoleniu oraz regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków, o czym PORECO Sp. z o.o. winien być uprzedzony,
c. utraty przez PORECO Sp. z o.o. innych pozwoleń niezbędnych dla przedmiotu zezwolenia,
d. wystąpienie wymogów obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w odrębnych
przepisach.
VIII. Warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez
odszkodowania.
1.Zezwolenie może być cofniete PORECO Sp. z o.o. bez odszkodowania w przypadku:
a. ewidentnego naruszenia obowiązków wynikających z zezwolenia,
b. gdy przemawia za tym ważny interes państwa lub wynika to z realizacji przepisów o
obronności i bezpieczeństwa państwa,
c. utraty przez PORECO Sp. z o.o. zdolności wykonywania zadań objetych zezwoleniem,
d. upadłości lub likwiadacji PORECO Sp. z o.o.
e. cofniecie zezwolenia na wniosek PORECO Sp. z o.o.
Cofając zwzwolenie Wójta wskazuje sposób wykonywania działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do czasu uzyskania zezwolenia przez
inny zakład.

IX. Wskazania dodatkowe
Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia PORECO Sp.z.o.o w organizacji z obowiązku
uzyskania innych zezwoleń, wymaganch na podstawie odrębnych przepisów.Zmiana przedmiotu,
zakresu lub warunków prowadzenia działalności objetej niniejszym zezwoleniem może nastapić po
zmianie zezwolenia.
UZASADNIENIE
W dniu 14.05.2012r. do Urzędu Gminy Poraj wpłynął wniosek PORECO Sp.z o.o w organizacji,
skierowny do Wójta Gminy Poraj, w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Koniecznośc uzyskania zezwolenia na
prowadzenie ww. działalności wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ).
Złożony wniosek jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w art. 17 w/w Ustawy.
PORECO Sp.z o.o w organiazacji posiada środki techniczne i finansowe umożliwiające prawidłowe
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, jak również zapewni należyty poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz
ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.
Wobec powyższego należało orzec jek w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poraj w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
Opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 616 zł pobrano na podstawie ustawy z
dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
Otrzymują;
1. wnioskodawca
2. a/a

