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Katowice, dnia.............7..“..
KŚ-III.7032.1.2021. KŚ
KŚ-III.KW-00929/21

Decyzja Nr 38/Ś/21
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 18 i art. 18d
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.)
orzekam
z urzędu zmienić decyzję Prezydenta Miasta Katowice Nr 1/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r.
znak GK.II.ES.6431-1/1/02 zmienioną decyzją Nr 56/Ś/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. znak
KŚ.III-KMJ-6431-2-2/10, zezwalającą Katowickim Wodociągom S.A. na prowadzenie
działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków na obszarze miasta Katowice w następujący sposób:
1) Zmiana zapisu w Przedmiocie działania przedsiębiorstwa:
z „przy wykorzystaniu urządzeń wymienionych we wniosku o wydanie niniejszego
zezwolenia"
na „przy wykorzystaniu urządzeń i środków będących w posiadaniu przedsiębiorstwa"
2) Punkt II. ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„11.2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Prezydentowi Miasta Katowice
wraz ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym, informacji
o:
a) realizacji skarg i wniosków,
b) występujących awariach,
c) wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
d) jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
e) jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków."
3) Punkt II. ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„11.4. Prezydent Miasta Katowice uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności
Przedsiębiorstwa
w
zakresie
przestrzegania
Regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków oraz realizacji warunków niniejszego zezwolenia, zwłaszcza, gdy
zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jej działaniu.
Przedsiębiorstwo ma obowiązek udostępniania żądanych dokumentów, udzielania
wszelkich wyjaśnień osobom kontrolującym oraz umożliwienia im dostępu do wskazanych
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych."
4) Punkt IV. ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„IV.2 Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalania cen, opłat i stawek w oparciu
o niezbędne przychody, których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane
z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
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ponoszonych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości usług z uwzględnieniem
kryterium racjonalizacji prowadzenia działalności."
5) Punkt V otrzymuje brzmienie:
„V. WARUNKI COFNIĘCIA ZEZWOLENIA.
1. Prezydent Miasta Katowice cofa zezwolenie w przypadku gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
b) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przestało spełniać warunki określone
przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu;
c) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie usunęło, w wyznaczonym przez
Prezydenta Miasta Katowice terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego
z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.
2. Prezydent Miasta Katowice może cofnąć zezwolenie w przypadku, gdy:
a) przepisy odrębne tak stanowią;
b) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania, lub zaprzestał wykonywania działalności
określonej w zezwoleniu."
W pozostałym zakresie treść decyzji pozostaje bez zmian.
UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2002 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Katowice decyzja
Nr 1/2002 znak GK.II.ES.6431-1/1/02 zmieniona w dniu 16 sierpnia 2010 r. decyzją
Nr 56/Ś/10 znak KŚ.III-KMJ-6431-2-2/10 zezwalająca Katowickim Wodociągom S.A.
na prowadzenie działalności polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków na obszarze miasta Katowice. W związku z wejściem
w życie nowych przepisów ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 624 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) należało dostosować
obowiązującą decyzję poprzez zmianę poszczególnych zapisów w przedmiocie działania
Przedsiębiorstwa oraz w punktach II, IV i V.
Pismem z dnia 05.02.2021 r. znak PP/0441/2021/ZZ/MM Katowickie Wodociągi S.A. wyraziły
zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice,
w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia (ar^l&7j^§*4rf£429 § 1 i art. 129 § 2 KPA).
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List ekonomiczny polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru

Katowickie Wodociągi S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 89
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