
RADA G M I N Y
NOWE OSTROWY UCHWAtA NR XVIII/121/12

POW kutnowski, woj tbdzkie RADY GMINY NOWE OSTROWY

zdnia26kwietnia2012 r.

w sprawie przyj$cia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow
na terenie gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz
art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod§
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147,
poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578)
Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si? regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow
obowia^zuja^cy na terenie Gminy Nowe Ostrowy w brzmieniu zawartym w zala^czniku Nr 1
do uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

§3. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

RZEWODNICZ^CY
RADY

Mirosaw Dbicfa



Zatacznik do uchwaty nr XV1II/121/1 Rady Gminy
Nowe Ostrowy z dnia 26 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW NA TERENIE
GMINY NOWE OSTROWY

Rozdziat 1

Postanowienia ogolne

§ 1. llekroc w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw§ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod§ i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858, z p6zn. zm.);
2) Radzie - nalezy przez to rozumiec Rad§ Gminy Nowe Ostrowy;
3) Urz^dzie - nalezy przez to rozumiec Urza^d Gminy Nowe Ostrowy;
4) przyt^czu - nalezy przez to rozumiec przytqcze wodociajgowe i kanalizacyjne w
rozumieniu nadanym przez ustaw§;
5) Przedsi^biorstwie - w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy jest to Urza^d Gminy Nowe
Ostrowy do czasu utworzenia jednostki organizacyjnej do zarza^dzania gminna, siecia^
wodoci^gowa, i kanalizacyjna^ lub do czasu przekazania sieci wodoci^gowej lub
kanalizacyjnej Przedsie>iorstwu posiadaja^cemu zezwolenie Wojta Gminy na zbiorowe
zaopatrzenie w wod§ i/lub zbiorowe odprowadzenie sciekow;
6) odbiorcy- nalezy przez to rozumiec odbiorc§ ustug, o ktorym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza, uchwaty maja^ zastosowanie przepisy
ustawy wraz z przepisami wydanym na jej podstawie oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdziat 2

Minimalny poziom uslug swiadczonych przez przedsi^biorstwo

§ S.Przedsi^biorstwo zgodnie z przepisami ustawy zapewnia nast^puja^cy minimalny
poziom usfug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow poprzez:

1) dostaw^wody:
a) o jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi spetniajqcej warunki okreslone w

rozporza^dzeniu ministra zdrowia,
b) przez siec wodociajgowa, o minimalnym cisnieniu w przylapzu wodocicigowym przy

wodomierzu gtownym wynosza^cym 0,04 MPa.
2) okresowa^ legalizacj^ wodomierzy gtownych na wlasny koszt, a wodomierzy
wewn^trznych, wlasnych, dodatkowych na koszt odbiorcy;
3) uruchamianie zast^pczych punktow poboru wody w przypadku przerw w dostawie
wody;
4) niezwloczne i prowadzone w sposob ciqgty likwidowanie awarii sieci wodociacjowej;
5) odbior sciekow przez siec kanalizacyjna^w sposob ciajgty;
6) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej niezwtoczne udroznienia sieci kanalizacyjnej
do granicy nieruchomosci b^da^cych w jego posiadaniu lub utrzymaniu
przedsi^biorstwa za wyja^tkiem usuwania uszkodzeh powstatych z winy Odbiorcy.

§ 4.Przedsi§biorstwo zapewnia odpowiedni poziom obstugi klienta, szczegolnie w
zakresie:
1) niezwtocznego powiadomienia Odbiorcow o przerwach w dostawie wody i odbiorze

sciekow oraz miejscach zast^pczego poboru wody;



2) szybkiego reagowania na reklamacje Odbiorcow, np. dotycza^ce jakosci i
parametrow wody, nieprawidtowosci w rozliczeniach za dostaw§ wody i odbior
sciekow.

Rozdziat 3

Prawa i obowi^zki przedsi^biorstwa

§ 5. Przedsi^biorstwo ma prawo:
1) wstrzymania lub ograniczenia dostawy wody bez uprzedniego powiadomienia
odbiorcow ustug w przypadkach, o ktorych mowa w § 34 ust. 2;
2) odci^cia dostawy wody lub zamkni^cia przyta^cza kanalizacyjnego na warunkach
okreslonych w ustawie.

§ 6. Przedsi^biorstwo ma obowia_zek:
1) poinformowania odbiorcow ustug o planowanych przerwach lub ograniczeniach w
odbiorze sciekow oraz dostawie wody, a takze o wystepuj^cych awariach;
2) zapewni6 zast^pczy punkt poboru wody i poinformowanie o jego lokalizacji
odbiorcow uslug w czasie przerwy w dostawie wody przekraczaja^cej 24 godziny.

Rozdziat 4

Prawa i obowia^zki odbiorcy usiug

§ 7. Odbiorca ustug ma prawo do:
1) uzyskania informacji dotyczqcych wystepowania zaktoceri w zaopatrzeniu w wod§ i
odprowadzaniu sciekow oraz o awariach urza_dzeh wodociajgowo-kanalizacyjnych;
2) do cia£losci dostaw wody i odprowadzania sciekow;
3) zgteszania reklamacji dotycza_cych ilosci i jakosci swiadczonych usiug oraz
wysokosci optat za ustugi;
4) uzyskania informacji o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

§ 8. Odbiorca ustug zobowis^zany jest do:
1) zapewnienia niezawodnego dziatenia urza^dzenia pomiarowego poprzez jego
odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami
niskich temperatur, a takze prawidtowego utrzymania pomieszczenia (studzienki) w
ktorym jest zamontowany;
2) natychmiastowego powiadomienia przedsi^biorstwa o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza gtownego lub urzajjzenia pomiarowego w tym o zerwaniu
plomby;
3) powiadomienia przedsi^biorstwa o:
a) zmianach technicznych instalacji wewn^trznej, ktore moga^ miec wptyw na dziatanie

sieci,
b) zmianie jakosci sciekow odbiegaj^cej od warunkow okreslonych w umowie,
c) wlasnym ujeciu wody w celu prawidtowego ustalenia optat za odprowadzanie

sciekow,
d) zmianach wtasnosciowych nieruchomosci lub zmianach uzytkownika lokalu;
4) umozliwienia dostepu pracownikom przedsiebiorstwa, po okazaniu wymaganych
dokumentow, do urza^dzeh wodociajgowo-kanalizacyjnych w celach, o ktorych mowa w
ustawie;
5) uzytkowania instalacji wodociajgowej w sposob eliminuja^cy mozliwosci wystapienia
skazenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociqgowej na skutek



cofniecia si§ z indywidualnej instalacji wodociajgowej odbiorcy ustug;
6) uzytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposob nie powoduja^cy zaktocen w
funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej nie wprowadzania do urza^dzeh kanalizacyjnych
odpadow i sciekow wymienionych w art. 9 ust. 2 ustawy;
7) terminowego regulowania naleznosci za dostaw§ wody i odprowadzenia sciek6w.

Rozdziat 5

Szczegofowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiazywania umow z Odbiorcami

§ 9. Postanowienia umow zawieranych przez Przedsiebiorstwo z Odbiorcami, nie
moga^ ogranicza6 praw i obowia^zkow stron wynikaja^cych z przepis6w ustawy, przepisow
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieh niniejszego regulaminu.

§ 10. 1. Umowa okresla szczegotowe obowiazki stron, w tym zasady utrzymania
przy^czy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. Umowa okresla miejsce wykonywania ustugi dostawy wody i odbioru sciekow.
3. W przypadku, gdy przyta_cza nie sa_ w posiadaniu Przedsi^biorstwa,

odpowiedzialnosc Przedsi^biorstwa za zapewnienie ciqgtosci i jakosci swiadczonych uslug
ogranicza si^ do urza^dzeh wodociqgowych i kanalizacyjnych b^da^cych w posiadaniu
Przedsiebiorstwa.

§ 11. Umowy na dostawe wody oraz odprowadzanie sciekow SEI zawierane na czas
nieokreslony.

§ 12. 1. Zmiana warunkow umowy nast̂ puje w drodze aneksu do umowy,
sporza_dzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana adresu do korespondencji.

§13. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci przytaczonej do sieci
Przedsiebiorstwa, skutkuja^cej zmiana^ Odbiorcy, Przedsiebiorstwo zawiera umowe z
nowym Odbiorca, z zachowaniem dotychczasowych warunkow technicznych swiadczenia
ustug.

§ 14. 1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie sciekow nast^puje
z osoba,, ktorej nieruchomosc zostafa przyta^czona do sieci i ktora wystapita o to z
wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie sciekow nast^puje
po spetnieniu przez strony warunkow przyJapzenia po podpisaniu protokolu odbioru.

2. Umowa moze bye zawarta z osoba^, ktora posiada tytut prawny do korzystania z
obiektu budowlanego, do ktorego dostarczana jest woda lub z ktorego sa^ odprowadzane
scieki, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach z osoba ,̂ ktora korzysta z
niezabudowanej nieruchomosci o uregulowanym stanie prawnym.

3. Jezeli z tresci dokumentu nie wynika tytul prawny osoby skladaja^cej wniosek do
wladania nieruchomoscia^ jest ona zobowi^zana przedlozy6 dokument potwierdzaja^cy ten
tytut, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Umowa moze zostac zawarta rowniez z osoba_, ktora korzysta z nieruchomosci o
nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nia^ faktu korzystania z
przyta^czonej nieruchomosci.

5. Odbiorca zobowiazany jest do zawarcia lub zmiany umowy w nastepuja^cych
przypadkach:

1) w przypadku Odbiorcow przyta^czanych do sieci istniej^cych - po wykonaniu
przyJapza oraz jego odbiorze technicznym i formalnym przez Przedsiebiorstwo;



2) w przypadku zmiany Odbiorcy korzystajapego z przyta^cza istnieja^cego lub zmiany
pozostatych warunkow swiadczenia ustug - przed wystapieniem zmiany, przy czym z
dniem podpisania umowy z nowym Odbiorca, nast^puje wygasni^cie umowy zawartej z
odbiorca^ dotychczasowym, o ile umowa ta nie zostata wczesniej rozwia^zana;
6. Integraln^ czesc umowy, stanowi niniejszy regulamin oraz wniosek o przyl^czenie

do sieci, o ktorym mowa w § 24, sktadany przez Odbiorcy przed zawarciem umowy i
aktualizowany kazdorazowo przed wnioskowana^ zmiany korzystania z uslug.

7. Po zawarciu umowy, Odbiorca jest zobowia^zany do pisemnego poinformowania
Przedsi^biorstwa o utracie przezeri prawa do korzystania z nieruchomosci. Do czasu
poinformowania Przedsie.biorcy, Odbiorca pomimo wygasnie,cia umowy, ponosi
odpowiedzialnoSc za naleznosci powstale w zwia^zku ze swiadczeniem uslug przez
Przedsi^biorstwo.

§15. LJezeli nieruchomosc zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z ich wtescicielem lub zarz^dca^.

2. Na pisemny wniosek wtesciciela lub zarz^dcy budynku wielolokalowego lub
budynkow wielolokalowych, Przedsie.biorstwo zawiera umowe rowniez z osobami
korzystaja_cymi z lokali, jezeli spetnione zostana^warunki okreslone w art. 6 ust. 6 ustawy.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, zawiera w szczeg6lnosci:
1) okreslenie osob korzystaja^cych z lokali, w tym okreslenie rodzaju tytulu prawnego
do zajmowanego lokalu wraz ze zgoda_takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona,
wtesnor§cznym podpisem;
2) oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osob korzystaj^cych z lokali, o
zasadach rozliczania roznic w odczytach wodomierzy indywidualnych i wodomierza
gtownego oraz o obowisizku ponoszenia na rzecz Przedsi^biorstwa dodatkowych optat
wynikaja^cych z roznicy wskazari wodomierza glownego i sumy wskazah wodomierzy
indywidualnych;
3) schemat wewne.trznej instalacji wodocisigowej w budynku wielolokalowym za
wodomierzem gtownym, wraz z okresleniem lokalizacji wszystkich punktow
czerpalnych.
4. W terminie 14 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku, Przedsi^biorstwo jest

zobowia/ane wydac informacj? techniczna^ okreslaja^ca_ wymagania techniczne.

§ 16. Strony zawieraja^ umow§ w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku o zawarcie
umowy.

§17. 1. Umowa moze bye rozwia_zana przez strong umowy, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia okreslonego w umowie.

2. Rozwia/anie przez Odbiorc? umowy za wypowiedzeniem, nast^puje poprzez
zlozenie pisemnego oswiadczenia woli w siedzibie Przedsi^biorstwa lub przestania takiego
oswiadczenia listem poleconym.

§ 18. Umowa moze bye rozwia_zana w drodze porozumienia stron.

§19. 1. Umowa wygasa w przypadku:
1) smierci Odbiorcy ustug be.dapego osoba^ fizycznaj
2) utraty przez Odbiorcy prawa do korzystania z nieruchomosci.
2. Umowa zawarta z osoba_ korzystaJ3ca_ z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa

poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, rowniez w razie wygasnie.cia umowy zawartej
przez Przedsi^biorstwo z wlascicielem lub zarza^dca^ nieruchomosci, w ktorej znajduje si^
lokal.



§ 20. Po rozwia/aniu lub wygasni?ciu umowy, Przedsiebiorstwo dokonuje zamkni?cia
przyta^cza wodociajgowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz gtowny.

Rozdziat 6

Sposob rozliczeh w oparciu o cen$ i stawki optat ustalone w taryfach

§ 21. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie
sciekow sa, prowadzone przez Przedsi?biorstwo z odbiorcami ustug wyta^cznie w oparciu o
ceny i stawki optat okreslone w ogtoszonych taryfach.

2. Dtugosc okresu obrachunkowego okresla umowa, przy czym jest to okres nie
krotszy niz jeden miesia^c i nie dtuzszy niz 6 miesi?cy.

§22. 1. Wejscie w zycie nowych taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie
wody i odprowadzanie sciekow.

2. Stosowanie przez dostawc? cen i stawek optat wynikajqcych z nowych taryf,
prawidtowo podanych do wiadomosci publicznej, nie wymaga odr?bnego, indywidualnego
informowania odbiorcow o ich wysokosci.

§ 23. 1. Podstawa, obcia^zenia odbiorcy naleznosciami za swiadczenie ustug
wodociajgowych lub kanalizacyjnych, swiadczonych przez Przedsi^biorstwo, jest faktura.

2. Odbiorca otrzymuje faktur§ nie pozniej niz 30 dni od daty dokonania odczytu lub w
sytuacji, kiedy ilosc swiadczonych ustug jest ustalana na innej podstawie niz wskazania
wodomierza, do kohca okresu obrachunkowego.

3. Odbiorca dokonuje zaptaty za dostarczona, wod§ i odprowadzone scieki, w terminie
wskazanym w fakturze. Opoznienia w zaptacie uprawniajX dostawc^ do naliczania
odsetek, w wysokosci ustawowej.

4. Zgtoszenie przez odbiorcy zastrzezeh, co do wysokosci faktury, nie wstrzymuje jej
zaplaty.

5. W przypadku stwierdzenia nadplaty, zalicza si$ jq. na poczet przyszfych naleznosci
lub na za^danie odbiorcy zwraca si§ ja, w terminie 30 dni od dnia ziozenia wniosku w tej
sprawie.

Rozdziat 7

Warunki przyta^czania do sieci

§ 24. Osoba ubiegaja^ca si? o przy^czenie jej nieruchomosci do sieci, sklada
Przedsi^biorstwu wniosek o wydanie warunkow technicznych przyla^czenia, ktory powinien
zawierac co najmniej: imî  i nazwisko (lub nazw?) wnioskodawcy; adres do
korespondencji; w przypadku osob prawnych odpis z wtasciwego rejestru wskazuja^cy na
sposob reprezentacji podmiotu; okreslenie rodzaju instalacji i urza^dzeh sluza^cych do
odbioru ustug; okreslenie ilosci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz
charakterystyki zuzycia wody; wskazanie przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekow i
ich rodzaju, proponowany termin rozpocz^cia poboru wody lub odprowadzania sciekow.

§ 25. Do wniosku, o ktorym mowa w § 24, osoba ubiegaja^ca sie. o przyta^czenie do
sieci powinna zatqczyc:

1) dokument okreslajqcy stan prawny nieruchomosci, ktorej dotyczy wniosek;
2) aktualna^ map? sytuacyjno-wysokosciowa^ w skali 1:500 lub 1:1.000, okreslaja^ca,
usytuowanie nieruchomosci, o ktorej mowa w ust. 1, wzgledem istnieja^cych sieci
wodocia^owej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektow i urza^dzeh uzbrpjenia terenu w
przypadku gdy osoba ubiegaja^ca si? o przytqczenie nie dokonata zgtoszenia, o ktorym



mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
207, poz. 2016, z pozn. zm.).

§ 26. 1. Jezeli urza^dzenia wodociajpwe i kanalizacyjne spetniaja_ warunki techniczne,
umozliwiaja^ce podla_czenie do nich nieruchomosci i spetnienie wymogow okreslonych we
wniosku, Przedsiebiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w §
23 wraz z kompletem zata_cznikow, wydaje osobie ubiegaja^cej si§ o podta^czenie
nieruchomosci dokument pod nazwa, "Warunki przyla^czenia do sieci wodociqgowej lub
kanalizacyjnej".

2. W razie braku mozliwosci podta_czenia nieruchomosci do sieci, Przedsiebiorstwo w
terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktbrym mowa w § 24, informuje o tym osobe,
ubiegaja^ si§ o podta_czenie, wskazuja,c wyraznie na powody, kt6re uniemozliwiaja^
podia^czenie.

3. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1, powinien, co najmniej:
1) wskazywac na mapie sytuacyjno-wysokosciowej miejsce i sposob przytqczenia
nieruchomosci do sieci wodocisigowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza gtownego i/lub urza^dzenia pomiarowego;
2) okreslad maksymalna^ ilosc wody dostarczanej do nieruchomosci, z podziatem na
poszczegolne cele;
3) okreslac maksymalna, ilosc sciekow odprowadzanych z nieruchomosci i ustalenie
warunkow odnosnie ich jakosci;
4) zawierac informacje o rodzaju i zawartosci dokumentow, jakie powinna przedtozyc
osoba ubiegaja^ca si$ o przyl̂ czenie do sieci, a takze informacje o podmiotach z jakimi
nalezy uzgodnic wymaganq. przepisami prawa budowlanego dokumentacj§ techniczna^
oraz jakim podmiotom nalezy zgtosic fakt przyla^czenia;
5) wskazac okres waznosci wydanych warunkow przyta^czenia, nie krotszy niz 1 rok i
nie dtuzszy niz 2 lata.
4. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1, moze okreslac:
1) parametry techniczne przyta^cza;
2) zastosowanie rodzaju materiafow i pozostatej armatury z wodomierzami i
urza_dzeniami pomiarowymi wta^cznie;
3) miejsce zainstalowania wodomierza dodatkowego;
4) ogolne okreslenie podmiotow i osob majXcych prawo do zrealizowania i
nadzorowania inwestycji;
5) warunki wykonania i odbioru inwestycji.

§27. LPrzed zawarciem umowy Przedsiebiorstwo dokonuje odbioru wykonanego
przyta^cza, na warunkach zapisow rozdziatu 9.

2. W trakcie odbioru technicznego Przedsiebiorstwo na wtasny koszt montuje
wodomierz gJowny w przygotowanym podejsciu wodomierzowym, wykonanym zgodnie z
dokumentacJEi. technicznq,

Rozdziat 8

Techniczne warunki okreslaj^ce mozliwosc dost^pu do ustug wodocî gowo-
kanalizacyjnych

§ 28. Potencjalni Odbiorcy wody moga_ uzyskac informacje dotycza^ce dostepnosci
ustug wodocia^gowych w Urze.dzie Gminy w Nowych Ostrowach, ktory udostepnia wglqd w:

1} studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
3) regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow.



Rozdziat 9

Sposob dokonywania odbioru przez gmin$ wykonanego przytqcza

§ 29. Odbiorca ustug w terminie waznosci posiadanych warunkow przyla_czenia ustala
z przedsie.biorstwem wst^pny termin wykonywania przytqcza.

§ 30. Odbiorca ustug zgtasza Przedsi^biorstwu:
1) rozpocz^cie wykonywania przytsicza co najmniej 3 dni przed jego rozpocz^ciem;
2) zakohczenie wykonywania przytqcza.

§31. Przedsi^biorstwo po otrzymaniu zawiadomienia odbiorcy ustug o zakohczeniu
wykonywania przyta^cza wyznaczaja, termin jego odbioru technicznego.

§ 32. Odbior przyta^cza dokonywany jest na podstawie kohcowego protokotu odbioru
technicznego wedtug zasad okreslonych w warunkach przytapzenia.

§ 33. 1. Protokot odbioru technicznego przyta^cza powinien zawierad co najmniej:
1) dat§ odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczegolnieniem przeznaczenia przyt^cza (wodociajgowe,
kanalizacyjne), jego srednicy, materiatbw z jakich jest wykonane i dtugosci;
3) rodzaj odprowadzanych sciekow dla przyta^cza kanalizacyjnego;
4) sktad komisji, wtym wykonawc^ i odbiorc^ uslug;
5) adres nieruchomosci do ktorej wykonano pod^czenie;
6) podpisy cztonkow komisji.
2. Protok6t koricowy stanowi potwierdzenie prawidtowosci wykonania pod^czenia i

jego podpisanie przez strony upowaznia odbiorcy ustug do zlozenia pisemnego wniosku o
zawarcie umowy.

Rozdziat 10

Sposob post$powania w przypadku niedotrzymania cia,gtosci uslug i odpowiednich
parametrow dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej sciekow

oraz sposoby zatatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 34. 1. Przedsi^biorstwo zobowia^zane jest do udzielenia odbiorcom ustug informacji
dotycza^cych wyst^puja^cych zaktoceh zaopatrzenia w wod^ i odprowadzanie sciekow oraz
awarii urza^dzeh wodociajgowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wod§, odprowadzania sciekow moze nastapic bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorcow ustug w przypadkach:

1) braku wody na uj^ciu;
2) zanieczyszczenia wody na uj^ciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia;
3) zachodzi koniecznosc usuwania awarii;
4) potrzeby zwi^kszenia doptywu wody do hydrantow pozarowych;
5) wyta^czeh i ograniczeh w dostawie energii elektrycznej.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wod§ i odprowadzania sciekow, o ktorym mowa w

ust. 2 Przedsi^biorstwo niezwtocznie informuje odbiorcow ustug w spos6b zwyczajowo
przyje.ty.

§35. 1.W przypadku, o ktorym mowa w § 6 pkt. 1 Przedsi^biorstwo informuje
odbiorcow ustug w sposob zwyczajowo przyj^ty co najmniej na 2 dni przed ich
planowanym terminem, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W razie przerwy, o ktorej mowa w ust. 1, przekraczaja^cej 12 godzin termin
zawiadomienia nie moze bye mniejszy niz 7 dni.



§ 36. Przedsiebiorstwo zawiadamia odbiorcow uslug o planowanych zmianach
warunkow technicznych zaopatrzenia w wod§ i odprowadzania sciekow z uprzednim
terminem umozliwiaj^cym dostosowanie instalacji do nowych warunkow, nie krotszym niz
6 miesi^cy.

§ 37. 1 . Reklamacje, o ktorych mowa w § 7 pkt. 3, wnoszone sa^ w formie pisemnej lub
ustnej do protokofu.

2. PrzedsiejDiorca rozpatruje wniesione reklamacje i powiadamia pisemnie Odbiorc?
ustug o sposobie ich zatatwienia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wptywu.

Rozdziat 1 1

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§ 38. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z urza^dzeh
wodoci^gowych sajednostki ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w ustawie z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
201 Or. Nr57, poz. 353).

§ 39. Do poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzajdzeh wodociqgowych
hydranty przeciwpozarowe zainstalowane na sieci wodoci^gowej, ktorych usytuowanie
oznaczone jest wtasciwymi tablicami.

§ 40. Podmiot pobieraja^cy wode na cele przeciwpozarowe zobowiqzany jest do
niezwtocznego powiadomienia przedsiebiorstwa nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni o
miejscu pozaru, miejscu i ilosci pobranej wody.

§ 41. Zabrania si§ czerpania wody z hydrantow do celow innych niz przeciwpozarowe
bez zgody Przedsiebiorstwa.

Rozdziat 1 2

Postanowienia kohcowe

§ 42.1. W sprawach nieobj^tych niniejszym regulaminem obowia^zuja, przepisy prawa,
a w szczegolnosci przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

2. W przypadku zmiany przepisow, o ktorych mowa w ust. 1, w wyniku ktorych
postanowienia regulaminu bytyby niewazne, w miejsce niewaznych postanowieh wchodza^
odpowiednie przepisy do czasu uchwalenia zmian regulaminu.

PRZE WODN ICZ^CY
RADY GM>tMV

Mirosftiw uqbicki


