
Bartoszyce, 15-10-2019 r.

TK.7032.3.8.2019
DECYZJA Nr 2/2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -kodeks postępowania 
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami), art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zmianami), po 
rozpoznaniu wniosku o udzielenie nowego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce

Burmistrz Miasta Bartoszyce
udziela

przedsiębiorstwu:
Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK”
w Bartoszycach
siedziba: miasto Bartoszyce
adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1
posiadającemu statystyczny numer identyfikacyjny: P-510005847-84009000
numer w rejestrze przedsiębiorstw: KRS: 0000063462
numer identyfikacji podatkowej, NIP: 743-000-47-48 

zwanemu dalej ..usługodawcą”

zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków’ na czas nieokreślony, począwszy od dnia uprawomocnienia się 
niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. Przedmiotem niniejszego zezwolenia jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, polegające na poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu 
wody (PKD 36.00.Z) oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (PKD 37.00.Z) na 
terenie Miasta Bartoszyce.

2. Jakość świadczonych usług jest zgodna z Regulaminem dostarczania wody i ścieków na 
terenie Miasta Bartoszyce z dnia 28 marca 2019 r., zwanym dalej Regulaminem.

3. Kontrola realizacji zezwolenia i przestrzegania Regulaminu prowadzona jest poprzez:
a. Burmistrza jako wspólnika Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. 

w Bartoszycach,
b. stały nadzór Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. 

kodeks spółek handlowych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 505),
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c. w uzasadnionych przypadkach, na podstawie upoważnienia wydanego przez 
Burmistrza przez inną osobę lub organ administracji publicznej, z zastosowaniem 
przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

4. Wprowadzenie ograniczenia dostarczania wody przez przedsiębiorstwo, w przypadku 
wystąpienia jej niedoboru może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie.

5. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie 
działalności objętej zezwoleniem a w szczególności:
a. działalności w sposób zasobooszczędny, minimalizujący zużycie wody i energii,
b. optymalizacji kosztów i związanych z nimi opłat za świadczone usługi.

6. Zezwolenie podlega cofnięciu bez odszkodowania, jeżeli:
a. Spółka przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do 

prowadzenia działalności gospodarczej określone w zezwoleniu,
b. Spółka zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskała 

zezwolenie,
c. Spółka nie usunęła w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, 

stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa, regulującymi 
działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza Miasta Bartoszyce z wnioskiem o uchylenie, 
na podstawie art. 155 k.p.a. decyzji ostatecznej z dnia 7 listopada 2002 r. Znak: SRM.I- 
7637/29/2002, udzielającej Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością „COWIK’’ w Bartoszycach zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na czas nieokreślony oraz 
wydanie nowej decyzji. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2268, z póź. zm.), wprowadzając regulatora zewnętrznego - Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie zmieniła zakresy obowiązków i odpowiedzialności w odniesieniu do 
realizacji zadania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 
niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180, z późn. zm.). Zgodnie z procedurą 
opisaną w art. 8 został przyjęty nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Bartoszyce. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest 
aktem prawa miejscowego o szczególnym charakterze, stanowi on swoistą konstytucję dla 
przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych oraz odbiorców usług. Nowy regulamin 
jako aktualny akt prawny regulujący zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
powinien zostać uwzględniony w nowym zezwoleniu.

Ponadto nowe Prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków zmieniły zasady zatwierdzania taryf na wodę i ścieki, a co za tym 
idzie pkt 3.3 zezwolenia z 2002 r. staje się niezgodny z obowiązującymi przepisami. 
Niezgodny ze stanem faktycznym jest pkt 1 zezwolenia, ponieważ Spółka prowadzi także 
działalność z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych
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przez miasto i przekazanych Spółce do użytkowania lub na własność, czego zezwolenie 
z 2002 r. nie uwzględniało.

Mając powyższe na względzie, Burmistrz Miasta Bartoszyce uchylił na podstawie art. 155 
k.p.a. decyzję z dnia 07.11.2002 r. znak: SRM.1-7637/29/2002 oraz wydał Wnioskodawcy 
zezwolenie, w formie decyzji o treści jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Odwołanie wnosi się 
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy - za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie ani skarga do sądów 
administracyjnych.

Otrzymują:

1. Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK" w Bartoszycach 
ul. Limanowskiego 1
11-200 Bartoszyce

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne
WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok

3. a/a
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