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DrcYAA Nr GK.IV-I /20o2
' zerąlu Mojskiogo wZotowie

z dnia 06 siorpnia 2002 toktr

Ne fńsbuĄert lBust t rxtawy z dnia ? cmrm 2fi)lr. o ńimovvym
aopatraoiu w u@ i ńicow1'm odprowadzaniu ścieków (Dz U Nt 72' p. 7 4T),
po roąataniu wIriostu Mojskiogo 7a}łndu WodocĘów i xaoatiacji Spdb z o.o.
wZotorłio zdcia 13 cmrłipa 200ł'

Zltr{lvfrqillr w Zlotorwie ud zi e I g zo zw o I o ni a

Mejstimu 7rkrndowi wodooĘów i Knalizcji Spółta z o.o. w Zotowio'
z eiodziĘ wTI - Aao Z)otollłie pzy ul. wodmĘowoj lĄ połaaqirypłnu gbtJ.styEay
arm idmtyfi bcyjay RECION 57023 I 293

'ta 
prowadmio zbioowąo zopatrmia w v@ i zbio,o'łogo odprolładmia óoioków

poąwvy od dnia 06 siorpnria 2002 ro&u
Zcwolmio niniejsm rłydajo się na ws ańemrzmy.
RnlizEei' dliojrzngo uunlmia wiooa odĘmnó się na naeĘą}pyce rłnrunloc'h:

L PRZEDMIoT Tr7JA'.ANEł
p12d6i616rlzinłn#al\1ĘwiĘ Sp. z o.o. w Zotowio ixt:
a/ ńicovn zropomio w u@ pologł}pa m:

- 
'łimu/Eoiu 

wody'
- rtzlntłi*niu rłłody,
- dosurcanniu wody,

b/ ńńuorrio odpmrładmio ścielcóu' pologr}po aa:
- odprovndzeriu ścid!&v'
- oczymaaniu ftieków.

Diałalnośó povl5xąprłdsiębimstwo wimo v/ykoryq'Eó za pomoą urąlaó wyninńoilq/eh
rłn cllriosku o Ędanio ainiojsago ur'olmia.

tr oBszAR DZIAŁAI.łIA
obsal'ń.lri.reh^{ci pradsiębimstun oĘtyn niniejqm uuroleoim}rst miasto Zotów.

m. WYMAoANIA Y/ ZAKRESIE JAKoŚcI Us,Uo woDocącowo-
-KAI{ALa,ACYJI{YCIŁ

l. Pradri$ńmstrvo joot mbou'iq'zfi do pmrłndmia rlrjnłelnoft{ 6ĘĘ nirriqjsz;m uwo
lmim ne asadac,b ohoślmych w usbwio o dńcołr5nn' znopar'"tniu-o' 

'łroĘ 
i *ic"r"5*

odprorłłdzniu &ieków caz na wrrrrntoc,h ustalm5rch w prapilach rvytmrłu;rł
doĘ rxtawy.
zfbo\ł''lznT j6strr'srogólaości do zpeumienia rvyro&ioj}ilcołoi łwiadczoqrch u*ug,
dąc/odoośai ńicorłiogo aoparanria w woĘ i źiooulogo odpoorładzalrie 

-łłiorow,

p'astre'ganil Ę/rugń ograniomia r*odlirrego oddzidygmnił n &odowirko
i utrz5melria modiwig nishich kosaów prorład'ania dzinrntności 6Ęi$gj znulolmigm'

2. IłEdsiębfustq/o abowiqztr jent apoumić zdoloośó poddgn}Ęh ń4dnńdo rgliacji
dostrw q'ody do odbia"ów w v4'magrrych ilościach i pod odpowiodnim ciśłieniem
q"d*Pyry$i odporładzeoia ścieŁóww sposób ciagvi ni@\ł,odny, ł talńznpoumić
nalĄĄjatośó dostartzl'Ęj urcdy i odpowedanycn goidcow.
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3. IłEdgiębitrsttł'o abowiąaolst do społniaoia qnagń dotycąp5nń}'lcości vrcdy
@ e s4ro4yin pmhrzi,w t}m r{'n'gń belcteriologicarycĘ fą'lroohmi-
cayon i oryooteptJrcuqaoh olaeltoqrch fiĘoqdmi6 rrrinisbr rłłaśoirłr$o do *prew
drowir wpcmnńmiu z r'ri#shffi ułnśCiurym do rpnw goĘodefli mdnoj.

a. Padri$imsnro abou'ią'are i'et do provndmia syrmty''znoj lr@fi]oli }&ości
aorucarjutoCy.

5. Pra&iębitr'tu,o nlia$p niriejsa zvolmie mboułiq'ar je* do benal@go
@M, regutominu dostarcania u'ody i odFo'l,duile śoieków obowią4jąpogo
nobmra!ryod?iehia.

tV. WART'NKI, ZAXRES I IRYB KONIROLI NEALIZACJI ZEZWOLENIA
I PRZESIRZEGA}IIA REG{JI/I\łINU DosTARczA}I[A woDY
I oDPRowADzAI{tA śctmÓw

1. Pmdriębiwttło zobowiqarixt do płonadaaia dohmboji Flośoi śwfud@'ph udug"
obojm{ąpoj w *rmgólnŃi:
1/ ou'fulmję dmg i miosbów qaz dohmtaoję iń abtwiaoia,
2/owidafę awarn uazińasięgu i casurxuwauią
3/ cwidadę i aqobiwum rprarvodań z loŃoli udugodarłrcy' do}ouymuyrh Wz ilEryI

qoundnim do ich prłprowad:noia w opaciu o odęboo 1raryńr!.
2. bdgiębiontwo abowiqami'st do p'radthdauia zarądowi Mojski@rr w Zolowio

łraz z rwEln Exarłldaoiom finmrowlm infumaqii o:
a/ rcqliaeii Blorg i rłniosldw,
b/vrystgn'fpph$il.tfuĄ
c/wnioarachpolrcŃolarch ząovładlmyłhkontoli aumarzn5pĘ
d/j'&oei usłĘ wrrrcdę,
o/!'&ośoi t'dug ńiomrcgo odprowadzoia ścndców.

3. ar4d M€jsti w Zoto.wio upałuiouyfr* rlo prap'rorładania kontoti d"irłPl'Ęści
redaiębiorstwa zń rz,' gty zrrfuo4{iw pm, odllluóut udĘ istob

w!ryo d-iahlno{ci.

V. WAR(NKI WPROWADZANTA OCRAMCZEhI DOSTARCZAI{IA V/ODY
W PMYTADKU JEI NIEDOBORU.

l. kadsiębiortwo zobowią' ix do rynmieaia dolności poeirdu5rch'ryldzcń vodo
ciągouł,Eh do rpalieji dogtaw wody w rrryna$uych ilośCiaob"

2. wp'rz5padlcu nidobmu wody niodosffiocaąrłydai'oś(Ąuj* lub ogla'i-mł przEprstowoścĘ Bi€oi 1ł'odmiągoqł'!h' pradsięuorstwombowią'arirt do opra*
wmia i udroĄoia progrmr doebw wody w rłarunłach *yBtępolł'8oil iDj nlaounł
unąĘdo*ogo tobcyim ograoioair lub p'ramy w dostar'vań rrc{y aa poaaogóltryń
rtionów Dfusta zotouĄ yk ttułnia, prya'ograni€urnio ażycia łody m im odo niż
zopabnio ludoośoi.

3. w pz5prdku zaistnimir p'rarw w dosbwach rłody na shlo} sĘ w5óaĘ, r tÓt Ę 2daę!ń
nrglyrĄ tęrzrwuziru5rch i niąlfuyah od pradsiętiorstrłlą ł"kicłFk llę8ki
Powódź' srlsą r|o'ąio ujęGi' wody u'ridoni paliwcńoĘrch zrurociqgówhb;i6nikó1,'
pnrdsi#orstlw abowiq.ar irst do:

o zairbidtj sytunji odbiucÓw w sposób zwycrdowo
F*v,
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- 
'JnrJbffiiilit 

zsię!'ouyrJh puolctów pobcrr wody romioraaoqach w rporób l'rnolłiwiliw
lrmzysbfiiozfioh pra odhiońw rd''gi opuuiko$Łda infunacjió icn usyhto!łŁdĘ'

- nienłlolzr'ąo prłystqńmia do ugurłroia skutków eunrii lub dard ildyoĘ
Ęcź wJdĘhoyth 2 d'rhnig giły wJ.EEj.

vL PRoWADZENIE RACJoNALNEI CtosPoDARKI w ZAKRESIB DZIALALNoŚCI
OBĘTEI zEzwoI,ENIElvL

l. Pradriętimstwo abowiqami}$t do proundmie d;nrakńści w zbggio źńoorłogo
lloP.fuĄda w wodę i źńmorłogo odpmrładanie ścioków w spocób arguddąpy -

op5matiację toaaów cez o$t a świadcztrrm udugi.
2. Padsiębimstwoabwiąprixtdo ustalania ost w oponńu o nioóędno

polcryłB ti"Dqa.|rrim w5detti zs'iąpns z olrsflmucĘ utrzfiołnim i ru'
:q!ę }1ł{+ yoaocĘovqł,! i n4Ęqł'l^u pmow5lcn aa 

-zipolńmił 
oapowioaoio1

^ 
ilości_ijL'k!óoi rŃug - zlluągld'dmiilĘuirmrmimtimji prorładmiad;ńlirołci.

3. Pradgiębitrctu'o mbowiq'ar jost do rrrłągl@i€oie praddęudęó f,dmliafuph
z!żJłio 

:ł'od{ oTz ortprorładaoie {ciol<ów w wiololetnich daoach rd'qp t "iE'tmi''r'ł.hń $'odod{8olłryoh i lrzlrlzeń lnmlłzcyiĘlch

uL wYGAs.IĘcIB Lt]B coFNĘcIB azwoLENIĄ
l. Zaumlmie w5rgrsa:

e/ w związtu z lilcwidaqft praddębńffitsą
b/ wz*'ią*u zmicrnnio prapradsi@imrtrło dzinbtnołci 6ffi ewolmi@

2. ?-anłoląie t@ ĘŃ mfuięte:
a/ a ąodilJm pq@lmimiffi shon'
b/m slrut*nĄpogo - sysmĘĘa.go nio rływią'zynimia Ępradsiętńmstun zadró

olaoślo5rch w ninięigĘ 3znlol*t crz rogulaninio dortńań-u'oó'. i odpoundania
. 
thio|ców, o e1m p@&iębfustm wimo bó upradzm'

c/ ubrty lTz Pradgięhicgttłtlo innyrch povloleń aoa6qrcn ar reliacji Fadmiohleqnl@ią
d/ a uągl$u na wJmogi obrmośoi i boąi*dstrła państwn olaeślm w o&ębnyEh

Pralisr-h

vItr WARIJNKI DoTYczĄcB oKoLIczI{oŚcI' w KIÓRYCH zEzwoIENIE
MożE BYĆ coFhIĘrE RR7 oDszKoDoi'AI'.IlA

l . z@wol@ic_rffYrn Ęć mbięo pradsiębifistwu b@ ods*odounnia w nasĘn{pph
pą'padbob:
a/ wzviądcu z owidarlJrm ryu*a'im obowiążół' rłxmib}p5iń z zu,oloią
b/ gdypramej,il a t}'m v,ahyinH€8 paóstnn lub rłxmilna to zratire3i prapicow

o obłmości i beryimaństwioPafutlłą
o/ ueuty prau plladsięuffitu'o dolm*oi u.ytmyweoia zdń oĘtych anłolmim,
d/ Ęeiloócł' bAd( Iilili&s praddęHtrńłą
o/ gdycofrięcio anmlmia mrqx$l n waioro|r pradriębimrtrłn.

2' Cońjql zmloio zar$ Mojrłi w Zotowio 
'ł/sbb 

sposób wykm5rwaoi6 rlziilnlrv*ci
w atmeieźńuoungo aopetr.ni" w u,odę lub ńimołtgo odp;u.ilaoia śdoeów -
w otnosig do casu rzysbnia erł'ol@ia pra im prłasiętioisnro
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Ix. wsILĄ7.Ą}JrĄ DoDATKowB.
l. Uąnlooio ninĘiago uwoltrir nio z*rhił z obowiążrr uz'Blodra iqychunnloĄ

$lmgnych n podrtawio orhębilJph prłpińw.
2. 

"fiń.rf 
pŃiń\nbecu i rł,Eu'fió$'poo*adaił rlzieretnołni offi niniejsz5m

zcnldiffi M nastqńó po znrirnic Ęo uc'ol6i&

otuJlnują:
l. ItrĄisti z.tłn r wodmĘówi Krmlizr{i

Spółta z o.o. w Zotowio'
2. Urap sĘntyaaty w Prpmłiu'
3.elł

,:ł'1ł1ł.l': l]j. li# Ę.. i!.'ł, i łł i łłi;


