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r.:

zeiniiananqr)oraz art. !04 ustawy z dnia 14 cze*vca1960r. Koitekspostgpowania
qdministracyjnego
(D".U. 22013r. poz 267)- po rozpatrzeniu
wnioskuz dnia 23lipea
2013 r. Zespofu Budowy Dom6w Jedqorodzinnych
i WielorodzinnychSp6lki
z ogtaniczon4
gdpowiedzialno5ciq
z siedzibqw Warszawie,
ul. JanaPawlaII nr 25,
05-077Warszawa-Wesola,
UDT.IELSYTZNZWOTENIA
NAPROWADZDNIE.ZBIgROWEGOODpRoWADzanuA4SCTnT6W:
NA TERENTEM.ST, WARSZAWY

1. Oznaczenieprpedsipbiorstwawodociegowo-kanalizacyjnego,
siedzibai.adres,
'
Zezwotenia udzieia ,siq Zespotowi Budowy oo-6*'
J"doorodzinnych
i WielorodzinnychSp6lcezograniczonqodpowiedzialnoSci4z
siedzib4w Warszawie,
ul. Iana Pawla II nr 25, 05-077Warszawa-Wesola"zwanemudatej Ustugodawc4
posiadaj4c6mu:
- numeridentyfikacjipodatkowejNIp 952-00.12-9gg,
- nuner w rejestrzeprzedsigbiorstrp
KRS 0000111627,
- statystycznynumeridentyfikacyjnyREGON 006372027

2. Data podjgciadzialalno5ci.
zemoleniaudzielasiq na czasnieoznaczony,
poczewszyod dnia 1 styczhia2014r.

Przedmioti obszardzialalnoSci.
3.1.
'

PrzedmiotdzialalnoSciobjqtej zezwoleniemstanowi dzialalnoSdgospodarcza
polegajqca na

zbiorowym odprowadzaniu i

komunalnych, zgodnie

z

oczyszczaniu 6ciek6w

warunkami okre5lonymi w

pozwoleniu

wodnoprawnym.
3.2,

jest obszarOsiedla
ObszaremdzialalnoSciUslugodawcyobjqtymzezrvolenlem
StaraMilosnaw Dzielnicy Wesolam.st.Warszawy.

4. Wymaganiarv zakresiejako5ciuslugkanalizacyjnych.
4,1. Ustugodawoa, jest lobowi@any do prowadzenia dzialalno$ci objqtej '
'
zezvroleniemzgodnie z ustaw4 z dnia 7 czerwca 200! r. o zbiorowym
';
zaopatrzeniuw wodq i z,tiorowymodprowadzaniu
Sciek\w @z: U. 22006r. w

' ' ll!,poz. 858,ze zmianam!),z przepisamiwykonawcz;mido ww. ustawyoraz
wody
z obowi4zuj4cymna tereniem.st. WarszawyRegulaminemdostarczania
.

i odprowadzania
5ciek6w.

4.2.

jest zobowiqpany
Ustugodarvqa
do zapewnienia:
a) wysokiejjakoSciSwiadczonych
ustug,
b) ci4glo6cii niezawodnoSci
odbiorui odprowadzanta6ciek6w,:
c) spetnianiawymagafidotycz4cych
ocfuonySrodowiska,
d) zdolnoSciposiadanychunqdzefi kanalizacyjnychdo odprowadzaniai
5ciek6w,
oczyszcza\ia
e) utrzyrnaniamozliwieniskichkoszt6wprowadzeniadzialalnoSci, l
D sprawnego usuwania uszkodzeri i awarii systemu kanalizacyjnego,
powoduj4cychzakl6cenieciqgloSciodbiorui odprowadzaniasciek6w.

4.3. Ustugodawcazoborripmry jest do przestzeganiawarunk6w odprowadzania
Sciek6wdo w6d i ziemi, okre5lonych
w odrqbnychprzepisach.
I

4.4. Ustugodawcazobowiqza\y jest do prowadzeniabieZ4cej kontroli iloSci i
jakoSciodprowadzanych
Sciek6woraz do kontroli przestrzeganiawarunk6w

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorotvym
odprowadzaniu Sciek6w.

41.

i odpowiadaina skargt
Ustugodawcazobowi4zanyjest reagowa6bezzwlocznie
i wnioski zg\a.szaneprzez odbiorc6w ustug w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci.

4.6.

Zalqcznikiemdo zezwolenias4 ,,Kryteriai standardyliczbowejakoSciustug
na poziomiejego mo2liwoSci
ustatoneprzezUslugodawcQ
kanalizacyjnych''',
nychi ekonomicznychorganizacyj
techniczno-technologicznych,

5. Warunki, zakres i tryb

kontroli realizacji zenvolenia i przestrzegania

Regulaminudostarczaniarvody.i odprowadzania5ciek6w.
5.1:.:'Ustugodawca zoborvi4zairyjpst do- prowadzeniadokumentacjijakoSci
.:

uthg, obejmuj4cejw szczeg6lnoSci:
$wiadczonych
ich zalatwiania,
a) ewidencjqskargi wniosk6worazdokumentacjE
c) ewidencjqi archiwumsprawozdafizkontroli Uslugodawcy,dokonywanych
w oparciu o odrqbne
przez organy upowaznionedo ich przeprowadzania
przepisy.
5.2. Ustugodawca zobowi4zany jest do przedkladania Prezydentowi m.st.
Warszawyw. terminie do dnia 31 marcakaZdegoroku informacji za rok
ubiegtyw zakresie:
a) realizacjiskargi wniosk6w
b) miejscawyst4pienia, przyczyni czazuusulvaniaawarii,
c) realizacjiwniosk6wpokontrolnychz kontroli zewnqtrznych,
5ciek6w,
d) jakoSciusfugzbiorowegoodprowadzania
6ciek6w.
e) zawartychum6wo odprowadzanie
5.3. Ustugodawca przy skladaniu wniosku o zatwierdzenie taryf przedktada
m.st.Warszawy:
Prezydentowi
w szczeg6lno6ci
a) analizqjakoSciustugzbiorowegoodprowadzaniaSciek6w,
w zakresie:
-

ci4glo5ciodprowadzania6ciek6w,
dotrzymywaniawarunk6wjako$ci Sciek6wwprowadzanychdo w6d lub
:

do ziemi,

czqstotliwoSci,rozlegtoSci i czazu usuwania awarii oraz zakl6cefi
funkcjonowaniaurzqdzei kanalizacyjnych,
obstugiodbiorc6wuslug,
w szczegolnoSciwzakresie:
b) analizqjakoSci

.

-

poziomuceni stawekoplatzaodprowadzanie
Sciek6w,
procedu.r
naliczaniai egzekwowania
oplatod odbiorc6wuslug,
sposobu udzielania odbiorcom ustug i osobom zainteresowanym
przyl4czeniem do sieci kanalizacyjnej inforrnacji o warunkach
uslug.
pnylqczeniado sieci,warurtkachustalaniaoplatorazSwiadczenia

5.4.

Prezydent m.st. Warszayy jest uprawniony do przeprowadzaniakontroli
dzialalno6ci Ustugodawcy objgtej zezwoleniem.Kontrolq przeprowaCo"il.

5.5; ; W czasiekontroli Usfugodawcazobowi4zanyjest do udosfqrnienia24danych
dokument6wi udzielenia wyjasniefi orw do umo2liwienia kontroluj4cy4
dostqpudo wskazanychpneznichurz4dzerii obiekt6w.
.5.6.

kontrolqmozeryyst4pi6do Ustugodawcyo podjqciedzialaft
PrzeprowadzajEcy
i uchybief stwierdzonychw czasie
w celu wyeliminowanianieprawidlowoSci
kontroli. Ustugodawca.odpowiada
na to wyst4pieniew terminie30 dni od daty
jego otr4rmania.

racjonalnejgospodarkiw zakresiedzialaino5ciobjgtej zezrvoleniem.
Prorvadzenie
6.1. Ustugodawca zobowi4zanyjest do optymalizacji koszt6w prowadzonej
dzialalnoSciorazoplatzaSwiadczone
ustugi.
6.2. Ustugodawcazobowiryany jest do okreSlaniaoplat za Swiadczoneusfugi
w oparciuo niezbqdneprzychody,kt6re musi osi4gnq6, abyzapewni6ci4gloS6
oraz odpowiedni4ilo56 i jakoS6 Swiadczonychustug, z uwzglqdnieniem
wydatk6rv,jakie musi poniesd w zwi4zku z eksploatacjq
*uzasadnionych
utrzymaniemimoderirizacjqwzqdzehkanalizacyjnych.

7. Warunki cofniqciazezrvolenia.
7.1.

Prezydentm.st.Warszawycofazezwoteniew przypadku,gdy:
e orzeczeniezakanjqceUstugodawcywykonywania
a) wydano prawomocn
dzialalno6ciobjqtejzezwoleniem,

b )U sl u g o d a w ca p rze stalspelniaiwar unkiokr eS1onepr zepisam i pr aw a,
vrymaganedo wykonywaniadzialalno6ci
okeslonejw zezwoleniu,
przez Prezydentam.st. Warszawyterminie
c) Ustugodawcaw lvqvznaczonym
nie usun4l stanu faktycznegolub prawnegoniezgodnegoz pnepisami
prawaregplujqcyqi dzialalno5dobjqtazezwoleniem.
Prezydentm.sl WarszawymoLecofn4izezwoleniew pzypadkach,gdy:

7.2.

a) przepisyodrqbnetak stanowi4
b) Usfugodawcanie podjql mimo wezwania lub'zaprzestalwykonywania
dzialalnoSciokreslonejw zezwoleniu.
--J
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8. Warunki dotycz4ceokoliczno5ci,.rokt6rych zenvoleniemoie by6,cofnigtebez
odszkodowania.
8.1.

Tezwoleniemozeby6 cofniqtebezodszkodowariia:

:

a) w zwiqpkuz naruszeniem
obowiqzk6wwynikaj4cychzzgnwolenia,
b) w przypadkuupadto6cibAdi likwidacji Ustugodawcy,
c) w pr4padku podziatuUstugodawcylub polqczeniaz innymi podmiotami,
d) w zwiqZku z utratq zdolno6ci wykonyrvania przffi Uslugodawcq
dzialalno6ciobjqtejzezwoleniem,
e) gdy przemawiaza tym wazny interespanstwalub wynika to z realizacji
przepis6wo obronnoSci
i bezpieczehstwie
pafstwa,
0 na wniosekUsfugodawcy.
8.2.

Wniosek o zaprzestanieprowadzenia dzialalnoSci objgtej zezwoleniem
Ustugodawca
skladaz co najmniej6-miesiqcznym
wyprzedzeniem.

8.3.

Cofaj4c zezwoleniePrezydentm,st. Warszawywskazg spos6bprowadzenia
dzialalno3ciw zakresieodprowadzania
6ciek6ww okresiedo czasuuzyskania
I

zenwoleniaprzezi nnypodmiot.
.

PREzYDF..TI

Hannh Gronkieulicz-Waiiz

Pouczenie
1. Uzyskanie niniejszego zezwolenia nie zwalnia Zespolu Budowy Dom6w
Jednorodzinnychi Wielorodzinnych Sp. z o.o. z obowi4zku uzyskania innych
zenl slefi, wymaganychodrqbnymiprzepisami.

2. Zmiqga przedmiotu, zakresu i warunk6w prowadzenia dzialalnoSci objgtej
zezwoleniemmo2enastqpiipo zmianieniniejszegozezworenia

3 . Zesp6l Budowy Dom6w Jednorodzinnychi wieforodzinnych Sp. z o.o. jest
obowi4pany zg\aszal Prezydentowi m.st. Warszawy wszelkie zniany danych
oheslonychw zezwoleniu.
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Oil decyzji przysfugujeodwolanie do Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego
w'W-arszawie
w terminie 14 dni od datyjej otrzyrnania,OdwolanienalezywnieS6za
po6rednictwem
Prezydentam.st.Warszawy.

Otrzymuja:
/:,-'\,

(!)Zesv6l BudowyDom6wJednorodzinnych
i Wielorodzinnych
Sp6tkaz ograniczon4
odpowiedzialno6ci4
ul. JanaPawlaII nr 25, 05-077
Warszawa.
2. umqdStatystyczny
w warszawie,
ul. 1 Sielpnia21,02-134
warszawa
3. ala
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Hanna GronkiUviti cz-Ltla!t4

Uzasadnienie
Zesp6t Budowy Dom6w Jednorodzinnychi WielorodzinnychSp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4
z siedzibEw Dzielnicy Wesolam.st.Warszawyzloiyl na podstawie
art. 16 ust. I i 2 ustawy z dnia 7 czerwca2001 r. o zbiorowymqaopatrzeniuw wodq
i zbiorowymodprowadzaniuScieb6w(Dz, U. z 2006r. nr lZ3, poz. 858, ze zmianami)
wniosek do Prezydentam.st. Warszawy o wydanie zezwoleniana prowadzenie
zbiorowegoodprowadzania
6ciek6wna terenieOsiedlaStaraMlosna w DzielnicyWesola
m.st. Warszawy.Wniosek zawieralwszystkie.informacjewynikajace z art. 17 ww.
u'Stawy,
W trakcierozpatrywaniawnioskuPrezydentm.st.Warszawystwierdzil,lzewnioskodawca
w art. 16
;owo-kanalizacyjnego
ust. 2 ww. ustawy. Posiadaneprzez wnioskodawcqSrodki finansowe i techniczne
pozwalajqna prowadzeniedzialalnoSciw zakresiezbiorowegoodprowadzaniaSciek6w
jej ciagtoSci.
i u'tr-rymanie
Urvzglqdniajqc
powlzsze Prezydentm.st. Warszawyna podstawieart. 16 ust. 1 ww.
ustarvywydaje ZespolowiBudowy Dom6w Jednorodzinnych
i WielorodzinnychSp6lce
z

ograniczonq odpowiedzialno6ci4 zezwolenie na prowadzenie zbiorowego
odprowadzania
$ciek6w,pocz4wszyod dnia I stycznia2014r.
Ze'nryolene zawTeraelementy w)'rnagane w art. 18 ww. ustawy. Okres wazno$ci
zezwolenia,zgodniez art. 18bust. 1 ustawy,zostalustalony'naczasnieoznaczony.
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