Załącznik nr 1 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Ustalenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry udzielonego decyzją Zarządu
Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lipca 2002 roku (znak: M. U. 7033 – D/2/2002)
1. Zezwolenie zostało udzielone na czas nieokreślony.
2. Przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry za pomocą urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:
 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa w dniu wydania zezwolenia, a w tym
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w przeszłości przez osoby
fizyczne i prawne, w sposób trwały połączonych z siecią urządzeń Przedsiębiorstwa,
 wybudowanych przez Przedsiębiorstwo po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, zgodnie z kierunkiem rozwoju gminy, określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego,
 przekazanych w posiadanie Przedsiębiorstwa przez Gminę lub osoby trzecie na
podstawie odrębnych umów po dniu wydania zezwolenia.
3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków, z uwzględnieniem właściwych przepisów dotyczących jakości
dostarczanej wody oraz przepisów ochrony środowiska, zgodnie z charakterystyką
środków technicznych będących w jego posiadaniu.
4. Organ udzielający zezwolenia jest uprawniony do kontroli działalności
Przedsiębiorstwa w zakresie:
 zgodności prowadzonej działalności z warunkami zezwolenia,
 przestrzegania warunków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Postępowanie kontrolne wszczyna się na podstawie upoważnienia. Osoby upoważnione
do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:
 wstępu na teren nieruchomości, obiektów, urządzeń, gdzie prowadzona jest
działalność określona w zezwoleniu w takich dniach i godzinach w jakich prowadzona
jest w/w działalność,
 żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.
Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela
Przedsiębiorstwa, którego kontrolujący uprzednio powiadomi o planowanej kontroli i jej
zakresie.
5. W przypadku wystąpienia niedoboru wody, Przedsiębiorstwo wprowadzi ograniczenia
w dostarczaniu wody, o zamiarze których winno powiadomić Burmistrza Miasta oraz
odbiorców usług. Harmonogram ograniczeń lub przerw w dostawach wody
Przedsiębiorstwo ogłosi w miejscowej prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
oraz udostępni odbiorcom usług.

W razie przerw w dostarczaniu wody trwającej ponad 12 godzin Przedsiębiorstwo jest
zobowiązane do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
6. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie
działalności objętej zezwoleniem.
7. Zezwolenie może zostać cofnięte w drodze decyzji jeżeli prowadzona działalność w
sposób rażący i zawiniony przez Przedsiębiorstwo uchybia warunkom zezwolenia lub
obowiązującym przepisom prawa, a Przedsiębiorstwo mimo posiadania wystarczających
środków finansowych nie usunęło uchybień w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Burmistrza Miasta.
8. Organ udzielający zezwolenie cofnie zezwolenie bez odszkodowania w przypadku, gdy:
 Przedsiębiorstwo zaniecha działalności;
 zostanie wydany prawomocny wyrok sądu zakazujący Przedsiębiorstwu prowadzenie
działalności objętej zezwoleniem.
9. Zezwolenie udzielone Przedsiębiorstwu wygasa z dniem jego wykreślenia z właściwego
rejestru lub ewidencji, z wyjątkiem gdy wykreślenie następuje w związku z
przekształceniem, łączeniem lub podziałem Przedsiębiorcy.

