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GMTNY BABOSZEWO 

PPGNiOS.7002.1.2018.2019 

Baboszewo, 10.05.2019 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 16 ust. 1 

i 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 

i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), po 

rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakladu Komunalnego spolka z ograniczonq 

odpowiedzialnosciq w Plonsku, 0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wod~ miejscowosci Dluzniewo na terenie Gminy Baboszewo 

udzielam zezwolenia 

Gminnemu Zakladowi Komunalnemu spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq, 

ul. Pultuska 39B, 09-100 Plonsk, NIP 5671903364, REGON 146228253, 

KRS 0000431218, zwanemu dalej "Uslugodawcq", na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wod~ miejscowosci Dluzniewo na terenie Gminy Baboszewo, 

pOCZqwszy od 10.05.2019 r. na czas nieokreslony, na nast~pujqcych warunkach: 

1. Przedmiot i obszar dzialalnosci 

Przedmiot dzialalnosci obj~tej niniejszym zezwoleniem stanowi dzialalnosc 

gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ za pomocq urzqdzen 

wodociqgowych znajdujqcych si~ w posiadaniu Uslugodawcy w dniu wydania 

zezwolenia, jak i przez niego wybudowanych po jego uzyskaniu, w oparciu 

o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych, zgodnie 

z kierunkami rozwoju gminy i miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

Obszarem dzialalnosci jest zbiorowe zaopatrzenie wod~ poprzez ujmowanie, 

uzdatnianie i dostarczenie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na 

terenie miejscowosci Dluzniewo w Gminie Baboszewo. 
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2. Wymagania w zakresie jakosci uslug wodoci.mowo-kanalizacyjnych 

Wymagania ogolne: 

1) Uslugodawca jest zobowi'lzany do prowadzenia dzialalnosci obj~tej 

niniejszym zezwoleniem na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 7 czerwca 

2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) oraz na warunkach ustalonych w przepisach 

wykonawczych do tej ustawy, w szczegolnosci do zapewnienia wysokiej jakosci 

swiadczonych uslug, niezawodnosci zbiorowego zaopatrzenia w wod~, 

przestrzegania wymagan ograniczenia szkodliwego oddzialywania na 

srodowisko i utrzymywania mozliwie niskich kosztow prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej. 

2) Uslugodawca zobowi'lzany jest zapewnic zdolnosc posiadanych urz'ldzen 

wodoci'lgowych do realizacji dostaw wody do odbiorcow w wymaganych 

ilosciach, nalezytej jakosci i pod odpowiednim cisnieniem w sposob ci'lgly 

i niezawodny jak rowniez nalezyt'ljakosc doprowadzanej wody. 

3) Uslugodawca zapewni, ze prowadzona przez niego dzialalnosc inn a niz obj~ta 

niniejszym zezwoleniem, nie b~dzie powodowac pogorszenia warunkow 

prowadzenia dzialalnosci obj~tej zezwoleniem, w szczegolnosci pogorszenia 

jakosci swiadczonych uslug. 

Wymagania szczegolowe: 

1) Uslugodawca jest zobowi'lzany do okreslenia ilosci i jakosci swiadczonych 

uslug w umowach 0 zaopatrzenie w wod~ zawieranych z odbiorcami uslug. 

2) Uslugodawca jest zobowi'lzany do przestrzegania wymagan jakosciowych 

swiadczonych uslug okreslonych w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania sciekow obowi'lzuj'lcych na obszarze Gminy Baboszewo. 

3) Uslugodawca jest zobowi'lzany do spelnienia wymagan dotycz'lcych jakosci 

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym wymagan 

bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych, okreslonych 

w aktualnym rozporz'ldzeniu w sprawiejakosci wody przeznaczonej do spozycia 

przez ludzi. 

4) Uslugodawca jest zobowi'lzany do zainstalowania u odbiorcow uslug 

brakuj'lcych wodomierzy glownych w terminie 12 miesi~cy od dnia uzyskania 

niniejszego zezwolenia. 
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5) Uslugodawea jest zobowiqzany do usuwania na wlasny koszt skutkow swojej 

dzialalnosei, w szezegolnosei do rekultywaeji gruntow, przywroeenia terenu do 

stanu pierwotnego, usuniE)cia odpadow powstalyeh w wyniku budowy, 

rozbudowy, eksploataeji urzqdzen wodoeiqgowyeh i kanalizaeyjnyeh. 

3. Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow 

Uslugodawea zobowiqzany jest do: 

1) Prowadzenia dokumentaeji jakosei swiadezonyeh uslug, w szezegolnosei 

obejmujqeej: 

a) ewidenejE) skarg i wnioskow oraz dokumentaejE) ich zalatwiania; 

b) ewidenejE) awarii oraz ieh zasiE)gu i ezasu usuwania; 

e) ewidenejE) i arehiwum sprawozdan z kontroli Uslugodawey dokonywanyeh 

przez organy upowaznione do ieh przeprowadzania w opareiu 0 odrE)bne 

przepisy. 

2) Przedkladania Wojtowi Gminy Baboszewo w terminie do dnia 31 styeznia 

kazdego roku oeeny za rok ubiegly w zakresie: 

a) eZE)stotliwosei, przyezyn i sposobu zalatwiania skarg i wniosk6w wniesionyeh 

przez odbiore6w uslug; 

b) eZE)stotliwosei, przyezyn i ezasu usuwania awarii; 

e) wnioskow pokontrolnyeh z przeprowadzonyeh kontroli zewnE)trznyeh. 

3) Przedkladania Wojtowi Gminy Baboszewo w terminie do dnia 31 styeznia 

kazdego roku za rok ubiegly analizy: 

a) jakosci uslug zbiorowego zaopatrzenia w wodE), w szezeg61nosei w zakresie: 

- jakosci wody; 

- ilosei wody pobranej przez mieszkaneow; 

- eisnienia wody; 

- utrzymania i obslugi wodomierzy; 

- niezawodnosei dostaw wody; 

- strat wody z sieci wodociqgowej; 

- eZE)stotliwosci, rozleglosei i ezasu usuwania awarii oraz zakloeen 

funkejonowania urzqdzen wodociqgowyeh; 

b) jakosei obslugi odbiore6w uslug, w szezeg61nosei w zakresie: 
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- zakresu i sposobu udzielania odbiorcom i osobom zainteresowanym 

przylqczeniem do sieci wodociqgowej informacji dotyczqcych warunkow 

przylqczenia do sieci, warunkow ustalania oplat oraz swiadczenia uslug; 

- sposobu obslugi przez personel Uslugodawcy odbiorcow zglaszajqcych siEi 

w jego siedzibie w celu wniesienia skarg i wnioskow; 

- sposobu telefonicznej i elektronicznej obslugi odbiorcow; 

- obslugi osob niepelnosprawnych zglaszajqcych wnioski i skargi dotyczqce 

zaopatrzenia w wodEi i odprowadzania sciekow; 

c) poziomu cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodEl; 

d) procedur naliczania i egzekwowania oplat od odbiorcow uslug. 

4) Informowania Woj ta Gminy Baboszewo 0 kazdorazowej przerwie swiadczenia 

uslug wodociqgowych i kanalizacyjnych przekraczajqcej 12 godzin. 

Wojt Gminy Baboszewo lub upowaznieni przez niego pracownicy UrzEidu Gminy 

Baboszewo Sq uprawnieni do przeprowadzenia kontroli dzialalnosci 

PrzedsiEibiorstwa objEltej niniejszym zezwoleniem, zgodnie z art. 18e ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodEi i zbiorowym 

odprowadzaniu sciekow. 

PrzedsiEibiorstwo zobowiqzane jest do udostEipnienia w czasie kontroli 

wszystkich dokumentow zwiqzanych z realizacjq obowiqzkow i udzielania 

wyjasnien oraz do umozliwienia kontrolujqcym dostEiPu do wskazanych przez 

nich urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych. Przeprowadzajqcy kontrolEi 

moze wystqpic do Uslugodawcy 0 podjElcie dzialan zmierzajqcych do 

wyeliminowania nieprawidlowosci i uchybien stwierdzonych w czasie kontroli. 

Uslugodawca odpowiada na to wystqpienie w czasie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 

4. Warunki wprowadzania ograniczen dostarczania wody w przypadku 

wystClpienia jej niedoboru 

1) Uslugodawca zobowiqzany jest do zapewnienia zdolnosci eksploatowanych 

urzqdzen wodociqgowych w wymaganych ilosciach. 

2) W przypadku wystqpienia zagrozenia niedoborem wody, Uslugodawca 

zobowiqzany jest do okreslania taryf dla zaopatrzenia w wodEi w sposob 

stymulujqcy ograniczenie jej zuzycia, zwlaszcza w godzinach wystEiPowania 

maksymalnego poboru. 
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3) W przypadku niedoboru wody spowodowanego niedostatecznq wydajnosciq 

jej ujElC lub ograniczonq przepustowosciq sieci wodociqgowych, Uslugodawca 

zobowiqzany jest do opracowania, uzgadniania i wdrozenia programu dostaw 

wody w warunkach wystElPowania jej niedoboru, uwzglEldniajqcego rotacyjne 

ograniczenia lub przerwy w dostawach wody do miejscowosci Dluzniewo, Gmina 

Baboszewo. 

4) Godzinowy harmonogram ograniczen lub przerw w dostawach wody 

Uslugodawca udostElpnia odbiorcom uslug. 

5) W przypadku: 

a) wystqpienia awarii urzqdzen wodociqgowych powodujqcej przerwy 

i ograniczenia w dostawach wody przekraczajqce 12 godzin; 

b) zaistnienia przerw w dostawach wody wskutek sily wyzszej, to jest wskutek 

zdarzen naglych, nieprzewidzianych i niezaleznych ad Uslugodawcy, takich jak 

klElski zywiolowe (powodi, susza, skazenie ujElcia wody wyciekami paliw 

cieklych z rurociqgow lub zbiornikow, itp.) i przerwy w dostawie energii 

elektrycznej 

Uslugodawca zobowiqzany jest do: 

niezwlocznego poinformowania 0 zaistnialej sytuacji odbiorcow 

i upublicznienia informacji na stronie internetowej Uslugodawcy; 

- uruchomienia zastElPczych punktow poboru wody rozmieszczonych w sposob 

umozliwiajqcy korzystanie z nich przez odbiorcow uslug i upublicznienia 

informacji 0 ich usytuowaniu; 

- niezwlocznego przystqpienia do usuwania skutkow awarii lub skutkow sily 

wyzszej; 

- biezqcego upubliczniania informacji na temat przewidywanego czasu trwania 

przerwy w dostawach wody, na stronie internetowej Uslugodawcy. 

5. Zobowiij.zanie do prowadzenia przez przedsi~biorstwo wodociij.gowo

kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie dzialalnosci obj~tej 

zezwoleniem 

Uslugodawca zobowiqzany jest do: 

1) prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodEl w sposob zapewniajqcy optymalizacjEl kosztow oraz oplat za swiadczone 

uslugi; 
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2) okreslania oplat za uslug~ dostaw wody w oparciu 0 niezb~dne przychody, 

ktore Uslugodawca musi oSiqgnqe, aby zapewnie ciqglose zbiorowego 

zaopatrzenia w wod~ oraz odpowiedniq ilose ijakose swiadczonych uslug; 

3) uwzgl~dnienia przedsi~wzi~e racjonalizujqcych zuzycie wody w wieloletnich 

planach modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych. 

6. Warunki cofni~cia zezwolenia 

Wojt Gminy Baboszewo cofa zezwolenie w przypadku, gdy: 

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujqce przedsi~biorstwu wodociqgowo

kanalizacyjnemu wykonywania dzialalnosci gospodarczej obj~tej zezwoleniem; 

2) przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne przestalo spelniae warunki 

okreslone przepisami prawa, wymagane do wykonywania dzialalnosci 

okreslonej w zezwoleniu; 

3) przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne nie usun~lo, w wyznaczonym 

przez Wojta terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego 

z przepisami prawa regulujqcymi dzialalnose gospodarczq obj~tq zezwoleniem. 

Wojt Gminy Baboszewo moze cofnqe zezwolenie w przypadku, gdy: 

1) przepisy odr~bne tak stanowiq; 

2) przedsi~biorca nie podjql, mimo wezwania, lub zaprzestal wykonywania 

dzialalnosci okreslonej w zezwoleniu. 

7. Warunki dotyczqce okolicznosci, w ktorych zezwolenie moze bye cofni~te 

bez odszkodowania 

Zezwolenie moze bye cofni~te Uslugodawcy bez odszkodowania 

w nast~pujqcych przypadkach: 

1) w zwiqzku z ewidentnym naruszeniem obowiqzkow wynikajqcych 

z zezwolenia; 

2) gdy przemawia za tym wazny interes panstwa lub wynika to z realizacji 

przepisow 0 obronnosci i bezpieczenstwie pans twa; 

3) utraty przez Uslugodawc~ zdolnosci wykonywania zadan obj~tych 

zezwoleniem; 

4) zakonczonego post~powania upadlosciowego bqdi likwidacyjnego 

Uslugodawcy; 

5) gdy cofni~cie zezwolenia nast~puje na wniosek Uslugodawcy. 
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8. Wskazania dodatkowe 

1) Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia z obowiqzku uzyskania innych 

zezwolen, wymaganych na podstawie odr~bnych przepisow. 

2) Zmiana przedmiotu, zakresu i warunkow prowadzenia dzialalnosci obj~tej 

niniejszym zezwoleniem moze nastqpic po zmianie tego zezwolenia. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym 

zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2018 r ., poz. 

1152 ze zm.) Wojt Gminy Baboszewo wszczql post~powanie w sprawie udzielenia 

zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wod~ na wniosek Gminnego Zakladu Komunalnego spolka 

z ograniczonq odpowiedzialnosciq, ul. Pultuska 39B, 09-100 Plonsk. 

W trakcie rozpatrywania wniosku Wojt Gminy Baboszewo stwierdzil, ze 

Wnioskodawca: 

1) prowadzi dzialalnosc, 0 ktorej mowa we wniosku na terenie Gminy Baboszewo; 

2) dysponuje srodkami finansowymi w wysokosci gwarantujqcej prawidlowe 

wykonywanie dzialalnosci, posiada srodki techniczne niezb~dne do zapewnienia 

prawidlowego swiadczenia uslug dla ludnosci oraz uzyskuje przychody w wysokosci 

pokrywajqcej koszty swiadczenia uslug; 

3) nie znajduje si~ w post~powaniu upadlosciowym i likwidacyjnym. 

W dniu 21.12.2018 r. zostala podj~ta Uchwala Nr IV.16.2018 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy Baboszewo przez 

Gminny Zaklad Komunalny sp. z 0.0. w Plonsku, na podstawie ktorego Uslugodawca 

jest zobowiqzany swiadczyc swoje uslugi. 
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POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 

w Ciechanowie w trybie okreslonym przepisami Kodeksu PostE;powania 

Administracyjnego. 

Otrzymujq: 

1. Gminny Zaklad Komunalny 

spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq 

ul. Pultuska 39B 

09-100 Plonsk 

2. gia 
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