Karta Usług
Nazwa usługi: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nazwa Wydziału: Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska
Numer pokoju: 102
Godziny przyjmowania wniosków: w godzinach pracy urzędu od 8:00 do
16:00
Numer telefonu: (071) 798 21 53
e-mail: p.kasina@um.olesnica.pl

Podstawa prawna:
 art. 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z
późn.zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 z późn.zm.),
 Uchwała Nr XLVIII/467/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października
2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy (Dz. Urz.
Województwa Dolnośląskiego poz. 5295 z 29 października 2018 r.)

Wymagane dokumenty:
-Wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:


oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego
się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;



określenie przedmiotu i obszaru działalności;



określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje
wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności
objętej wnioskiem;



informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności
gospodarczej wnioskodawcy;



informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości,
jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;



informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;



określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;



numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile
przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP);



projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:


dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 82,00zł - uiszcza się na rachunek bankowy
Gminy Miasta Oleśnicy nr 44 95840008 2001 00000055 0021
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za
pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Pozostałe informacje:
Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Złożenie wypełnionego wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze
złożenia w siedzibie organu (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy) i
podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę bądź osobę działającą w imieniu
wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, należy
przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.
Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy
działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne
opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

