
Uchwata nr 101jlXj2019 


Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 27 wrzesnia 2019 roku 


w sprawie przyj~cia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe 


Miasto w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 


Na podstawie art.1S ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Oz. U. z 

2019r. poz.506 ) w l.w. Z art . 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i 
zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t. j. Oz. U. z 2019 r., pOl. 14372 pozn. 2m.) uchwala si~ co nastE:puje: 

§ 1. 

Przyjmuje si~ projekt regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto w brzmieniu 

stanowi'lcym zal'lcznik do niniejszej uchwafy, celem przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

§2 

Prl.ekazuje sie projekt regulaminu dostarczania wody w Gminie Nowe Miasto do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, zawiadamiajClc 0 tym prledsi~biorstwa wodociqgowe. 

§ 3. 

Traci moc uchwala Nr 31/IV /2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyjecia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania kiekow na terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. 

Wykonanie uchwaty powierl.a sj~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 5. 


Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia. 


~EWODNICZACY 

~.~ 
Marek Cali/Iski 



Uzasadnienie 


do uchwaty Rady Gminy Nowe Miasto Nr 101/IX/2019 


z dnia 27 wrzesnia 2019 roku 


Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i 
zbiorowym odprowadzaniu sciek6w Rada Gminy Nowe Miasto na podstawie regulaminu dostarczania wody 
opracowanego przez Zaktad Uslug Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mtawie oraz regulaminu Zarzqdu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody, kt6ry 
przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiajqc 0 powyiszym wjw Przedsi~biorstwa. 
Zgodnie z art.27a w/w ustawy organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarzqdu gospodarki 
wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

W przygotowanym zgodnie z art.19 ust.5 ustawy przez w/w Przedsi~biorstwa "Regulaminem 
dostarczania wody na trenie Gminy Nowe Miasto", stanowiqcym zaiqcznik do niniejszej uchwaty, w 
porozumieniu z Przedsi~biorstwami swiadczqcymi uslugi w zakresie dostaw wody ,dostosowano wymagane 
ustaw'l prawa i obowiqzki Przedsi~biorstw, zgodnie z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarz'ldu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RZT.070.2.262A.l.2019 z doia 08.04.2019 roku. 

p WODNICZACY 
ady Gminy

ft1a~Ct1

Opracowata: E.Szymanska 



Za1'!cznik do uchwaty Nr 10 I11X!20 19 Rady 
Gminy Nowe Miasto z dnia 27.09.2019 
w sprawie przyj~cia projektu 
regulamiou dostarczania wody na 
terenie gm. Nowe Miasto w celu 
przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu. 

REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY 

Rozdziall 

Postaoowienia ogolne 

§1. 

ReguJamin okreSla prawa i abowi¢<i Przedsiybiorstwa wodociClgowego oraz Odbiorc6w uslug w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wody na terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 2. 

I1ekroc w regularninie UZywa siy okreslenia "ustawa", naleZy przez to rozumiec ustawy 0 zbiorowym 
zaopatrzeniu w wode; i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w. 

§ 3. 

Ilekroc w regula.m.jnie UZywa si~ okreSlenia "umowa", naleZy przez to rozumjec umOWy 0 zaopatrzenie 

wwody. 

§4 

Wszelkie pojycja uZyte w nmleJSzym regu)aminie, w szczeg61nosci: przedsic;biorstwo 

wodocillgowe, Odbiorca uslug, zdefiniowane zostaly w ustawie. 

Rozdzial2 

Minimalny poziom uslug swiadczonycb przez przedsi~biorstwo wodoci~gowe 
w zakresie dostarczania wody 

§ 5. 

I. 	 PrzedsiC;biorstwo wodociqgowe na podstawie zawartej umowy 0 zaopatrzenie w wadI( i 
warunk6w technicznych wykonywania uslug: 

I) 	dostarcza Odbiorcy usrug wody w ilosci oie mniejszej nit 1,5 m3/h i pod odpowiednim 
cisnieniem nie nizszym nit 0,06 MPa w miejscu wt~czenia do sieci, zgodnym w szczegolnosci 
z przepisarni wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane; 

2) 	 dostarcza Odbiorcy uslug wody 0 jakosci przeznaczonej do spoZycia przez ludzi, 0 

pararnetrach okreslonych w aktualnym Rozporz~dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. 



§ 6. 


1. 	 PrLedsi~biorstwo wodociqgowe prowadzi reguJaroq wewn~trZJ1q kontrol~ jakosci dostarczanej 
wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. 

2. 	 Przedsi~biorstwo wodociqgowe informuje konswnent6w 0 jakosci wody przeznaczonej do 
spoZycia przez ludzi w fonnie j trybie okres)onym przepisami ustawy. 

Rozdzial3 


Warunki i tryb zawieraoia um6w Z odbiorcami uslug 


§ 7. 

1. 	 Swiadczenie usrug zaopatrzenia w wod« odbywa sitr na podstawie pisemnej umowy zawartej 
mi«dzy Przedsiybiorstwem wodociqgowym, a Odbiorcq uslug. 

2. 	 Umowa, 0 kt6rej mowa w usC ), zawiera w szczegolnosci postanowienia dotycZ'}ce: 
1) ilosci i jakosci swiadczonych ustug wodoci'}gowych oraz warunk6w ich swiadczenia; 
2) sposobu i tenninow wzajemnych rozliczen; 
3) praw i obowiqzk6w stron umowy; 
4) warunkow usuwania awarii przy1qczy wodociqgowych bydqcych w posiadaniu odbiorcy ustug; 
5) procedur i warunkaw kontroli l1fli!dzeit wodoci'lgowych; 
6) ustalen zawartych w zezwoleniu przedsiybiorstwa na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 

zaopatrzerua w wody; 
7) okresu obowiqzywania umowy oraz odpowiedzialnosci stron za niedotrzymanie warunk6w 

umowy, w tyro warunk6w wypowiedzenia. 
3. 	 Zawarcie umowy 0 dostarczanie wody nastypuje z osob~ kt6rej nieruchomosc zosta!a 

przyl¥zona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby lub Przedsi~biorstwa. 

§ 8. 

1. 	 Przedsiybiorstwo wodoci<}gowe udost<rpnia zainteresowanym wzor wniosku 0 zawarcie umowy. 
2. 	 Wzor, 0 kt6rym mowa w ust. 1, okresla dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy 

przedmiotowo istotne, W szczeg61nosci okreslenie ilosci i jakosci swiadczonych ustug. 
3. 	 Wraz z wnioskiem, 0 ktorym mowa w ust 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiybiorstwu: 

1) dokument okreslajqcy aktualny stan prawny nieruchomosci, z wyjC}tkiem sytuacji, 0 kt6rej mowa 
w art. 6 ust. 4 ustawy; 

2) 	 w przypadku os6b prawnych, przedsiybiorc6w i instytucji - odpis z wlasciwego rejestru 
wskazujqcy na spos6b reprezentacji podmiotu. 

4. 	 W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca okresla sw6j 
status do zajmowanej nieruchomosci w fonnie oswiadczenia. 

§ 9. 

1. 	 lezeli nieruchomosc jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami 
wielolokalowyrni umowa, 0 kt6rej mowa powyzej, jest zawierana z ich wlaScicielem lub z za.rzqdcq. 

2. 	 Na wniosek wlaSciciela lub zat7.¥lcy budynku wielolokalowego lub budynk.Ow wielolokalowych, 
Przedsi~biorstwo wodociqgowe zawiera umow~, 0 kt6rej mowa powyzej. takZe z osobq 
korzystaj'lcq z lokalu wskazan<} we wniosku, jeteli spdnione Sq warunki okreslone w ustawie. 

3. 	 W sytuacji 0 ktorej mowa w ust. 2, do wniosku 0 zawarcie umowy nalezy dodatkowo dolqczyc 
schemat wewoytrznej instalacji wodociqgowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem 
gl6wnym, wraz Z okresleniem lokalizacji wszystkich punkt6w czerpalnych w obrybie budynku 
wielolokalowego. 

§ 10. 

http:budynk.Ow


1. 	 Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujC}ce zmianq tresei umowy Odbiorca usrug powiruen 
zglaszac w Przedsi«biorstwie w ci<}gu 7 dni. 

2. 	 Zmiana taryfY nie wymaga zmiany umowy. 

§11. 

Miejscem wydania rzeczy w rozumjeniu kodeksu cywilnego, tj . dostawy wody lub odbioru sciek6w jest 

granica wlasnoSci przyl(lCZ)f, UJ7.¥lzen i instalacji wodoci~owych i kanaJizacyjnych. 

Rozdzial4 


Spos6b rozliczcli W oparciu 0 ccny i stawki oplat ustalooe w taryfach 


§ 12. 

Rozliczerua za usrugi zaopatrzenia w wody Sq prowadzone przez przedsiybiorstwo z Odbiorcq w 

oparciu 0 ceny i stawki oplat okreslone w taryfie. 

§ 13. 

I. 	 Jlose pobranej wody ustala silt na podstawie: 
1) wskazan wodomierL.a g!6wnego; 
2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych; 
3) przeci«tnych norm zuzycia wody. 

2. 	 Przedsiybiorstwo dokonuje montaZu i demontazu wlasnych wodomierzy w celu wymiany, 
naprawy, legalizacji, wykonania przegl<}d6w technicznych oraz zmiany srednicy wodomierza 
w przypadkach uzasadnionych wielkosci<l poboru wody. 

3. 	 Jesli rozliczanie odbywa si(( na podstawie przeci«tnych nonn zuzycia wody, Odbiorca jest 
obowi'!Zany do powiadomierua w ci~gu 7 dru 0 wszelkich zmianach skutkujqcych koruecznosciC) 
zmiany rozliczen, w szczeg6lnosci: ilosei os6b zamieszkujqcych lub przebywajqcych na 
nieruchomosci, zwi«kszenia hodowli, upraw i produkcji. 

§ 14. 

W przypadku stwierdzenia rueprawidlowego dzialania wodomierza gt6wnego ilosc pobranej 
wody ustala 5i« na podstawie sredniego zuzycia wody w okresie 3 miesiycy przed 
stwierdzeniem nieprawidlowego dzjalania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe - na 
podstawie sredniego zUZycia wody w analogicznyrn okresie roku ubieglego tub iloczynu 
sredniomiesicrcznego zuZycia wody w roku ubiegtym i liczby miesicrcy nieprawidlowego 
dzialania wodomierza. 

§ 15. 

1. 	 Odczyt wodomierzy: g16wnego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujyciu 
wlasnym wody lub u~dzerua pomiarowego na5t«puje w umownych okresach rozliczeniowych. 

2. 	 Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentujqca Przedsit(biorstwo. 

§ 16. 

1. 	 Podstawq obciqZenia Odbiorcy naleznosciq za uslugi swiadczone przez Przedsiybiorstwo 

wodociagowe jest faktura. 
2. 	 Odbiorca usrug dokonuje zaplaty za dostarczon'l wody w terminie okreslonyrn w fakturze, ktory 

rue moze bye kr6tszy rui. 14 dni od daty jej wystania lub dostarczenia winny spos6b. 
3. 	 Zgl05zerue przez Odbiorcy usrug zastrzezen do wysokosei faktury nie wstrzymuje jej zaplaty. 



4. 	 W przypadku nadplaty zalicza sit( j~ na poczet przyszlych naJemosci lub, na ~danie Odbiorcy 
usrug, zwraca sit( j'} w tennirue 14 dni od dnia zlozenia wniosku w tej sprawie. 

5. 	 Rozliczenie ilosci swiadczonych przez przedsicrbiorstwo wodoci<lgowe usrug jest dokonywane na 
podstawie wskazan wodomierzy lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze 
przy zmianie cen za wod~, kt6rych ilosc rue jest ustalana w oparciu 0 przeciertne normy zuiycia 
wody zgodrue z aktualnie obowi<}Zujqcym rozporz&dzeniem w sprawie warunk6w rozliczen za 
zbiorowe zaopatrzenie w woder i zbiorowe odprowadzaoie sciek6w. 

6. 	 Poinfonnowanie odbiorcy usrug 0 rodzaju, wysokosci i warunkach stosowania taryfowych ceo 
i stawek oplat odbywa sit( w spos6b i na warunkach okreslonych ustaw~. 

§ 17. 

W przypadku budynku wielolokalowego, w kt6rym Odbiorcami ustug s'l r6wniez osoby 

korzystaj'lce z poszczeg61nych lokaii, Przedsierbiorstwo wodoci<}gowe wystawia odr<tbnq faktur~ 

zarz¥lcy lub Whlscicielowi takiego budynku oraz odrcrbne faktury osobom korzystajqcym z lokali, 

kt6re maj't zawarU} odrt;bnq umOWt; z Przedsicrbiorstwem wodociqgowym. 

§ 18. 

Przedsittbiorstwo wodoci'lgowe na wniosek Odbiorcy usrug dokonuje sprawdzenia prawidlowosci 
dzialania wodomierza. 

Rozdzial5 


Warunki przylliczania do sieci 


§ 19. 

1. 	 Przyl&czenie nieruchomosci do sieci wodociqgowej odbywa siy na pisemny wniosek zlozony 

przez osobt( ubiegaj&e& sicr 0 przyhwzenie. 
2 . 	 Z wnioskiem 0 przylqczenie do sieci wodociqgowej moze wystcrpowac osoba, kt6rej 

nieruchomosc rna bye przyl'lczona do sieci, posiadaj'lca tytul prawny do korzystarua 
z nieruchomosei albo osoba, ktora korzysta z nieruehomosci albo osoba, kt6ra korzysta 

z nieruchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnym. 
3. 	 Przedsiybiorstwo wodoeiqgowe udosterpnia zainteresowanym wz6r wniosku. 
4. 	 Przedsiybiorstwo jest obowi¥ane przyJqczyc do sieei nieruchomosc osoby ubiegaj~cej Sly 

o przy1'lczenie, jetelj istn.iej~ techniczne moz[iwosci swiadezenia usrug. Motiiwosci te 
warunkowane S'l usytuowaniem nieruchomosci oraz zdolnosciarni dostawczymi i przepustowymi 

istniej~cej sieci wodociqgowej ; 

§ 20. 

1. 	 Osoba ubiegaj'lca siy 0 przyhlczenie jej nieruchomosci do sieei sklada w Przedsicrbiorstwie 
wniosek 0 przyl,!czenie, kt6ry zawiera co najmniej: 

1) imiy i nazwisko (nazwy) wnioskodawcy, wzglydnie spos6b reprezentacji wnioskodawcy wraz 
z dokumentem (lub jego kopiq) potwierdzaj&cym jej prawidlowosc, a w razie dzia!an.ia 
wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawy umocowania, adres do korespondeneji, 

2) rodzaj przylqczenia (wodociqgowe, ); 

3) planowan'l wielkos6 poboru, wymagane cisnienie wody oraz jej przeznaczenie ; 

4) opis nieruchomosci, do kt6rej bydzie dostarczana woda, w szczeg6Jnosci jej lokalizacja i 


przeznaczenie (mieszkalne, utytkowe, inne); 

5) wskazanie pJanowanego tenninu rozpoczycia poboru wody; 


6) podpis wnioskodawcy. 
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2. 	 Do wniosku 0 kt6rym mowa, osoba ubiegaj'l-ca siy 0 przylqczenie do sieci: 
I) zal'}cza plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjytej 

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, okreslajqcy usytuowanie nieruchomosci 
wzgI~dem istniejqcych sieci wodoci'}gowej oraz irmych obiekt6w i UIZC}dzen uzbrojenia terenu. 

§21. 

1. 	 Warunki techniczne przylqczenia okreSlajq: 
1) lokalizacjy nieruchomosci osoby ubiegajqcej si« 0 przylqczenie; 
2) miejsce i spos6b przyl'l-czenia nieruchomosci do sieci wodociqgowej; 
3) parametry techrllczne przylqcza wodociqgowego, w tyro miejsce zainstalowania wodornierza 

g16wnego (jezeli bylo przedmiotem wniosku), okreslenie dopuszczalnych ilosci dostarczanej 
wody; 

4) zakres dokumentacji technicznej , ktorq opracowuje osoba ubiegajqca siy 0 przylqczenie 
nieruchomosci do sieci; 

5) okres waZnosci wydanych warunk6w przylqczenia. 

§ 22. 

I. 	 KaZda nieruchomosc powinna bye przyJqczona do sieci jednym, odrybnym przylqczern 
wodociqgowym. 

2. 	 Dopuszcza siy, ze na wniosek odbiorcy do jednej nieruchomosci mOie bye doprowadzone 
wiycej nii jedno przylqcze. W lalOrn przypadku kazde przylqcze zaopatrzone jest w odrybny 
wodornierz gl6wny, podlegajqcy odrcrbnemu rozliczeniu. 

RozdziaJ 6 

Warunki tecbniczne okreSlaj~ce mozliwosci dostc(pu do uslug wodocillgowycb 


§ 23 
1. 	 Warunki techniczne przylqczenia do sieci wodociqgowej okresla siy na podstawie mapy 

sytuacyjno-wysokosciowej, ktora okrdla umiejscowienie istniejqcej sieci wodoci~gowej 

wzgl~dem przedmiotowej dzialki. 
2. 	 Warunki techniczne, jakie naleiy spclniC prL)' przyl<lczeniu do sieci wodociqgowej na terenie 

Gminy Nowe Miasto wydawane Sl:} osobie ubiegajl:}cej si~ 0 przyll:}czenie do sieci wodoci'HSowej 
na jej pisem.ny wniosek. 

3. 	 JeuJi S,! spclnione wanmki techniczne, wnozliwiajqce poctll:}czenie nieruchomosci do sieci, 
Przedsiybiorstwo wydaje osobie ubiegaj'lcej siy 0 podt,!czenie nieruchomosci warunki 
przylqczenia do sieci wodoci<)gowej . Powyzsze warunki s,! wa:zne 3 lata od dnia ich wydania. 

4. 	 W razie braku mozliwosci podl(jczenia nieruchomosci do sieei, Przedsiybiorstwo informuje 0 

tym osob~ ubiegaj,!cq siy 0 podl::jczerue, wskazujqc wyrainie na powody, kt6re uniemotliwiaj,} 
podlqczenie. 

§24. 

1. 	 Mozliwosc dostcrpu do uslug wodociqgowych w przyszlosci okreslaj'} wieloletnie plany rozwoju 
modemizacji UI14dzen wodociqgowych, kt6re zawierajq planowany zakres usrug 

wodocil:}gowyeh. 
2. 	 Dost~p do uslug Przedsiybiorstwa uwarunkowany jest technicznymi mozliwosciami istniej'}cych 

UIzC)dzen wodoci'lgowyeh takimi jak: 

1) stan techniczny urzqdzen wodoci'lgowyeh, 

2) zdolnosc produkcyjna, 

3) lokalizacja nieruchornosei , 


i 
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4) 	 przepustowosc uI74dzen wodociqgowych. 
3. 	Istniej~ca siec wodoci'lgowa wybudowanajest z ruroci'lg6w AC, PE HD i pev 0 srednicach od 

050 do 0280 
4. 	 Osoby zainteresowane przylqczeniem do sieci mogq uzyskac inforrnacje 0 dostypnosci ustug 

w Przedsiybiorstwie wodoci'lgowym lub w Urz~dzie Gminy, kt6re udostypnia nieodplatnie do 
wglqdu: wieloletnie pIany rozwoju i modemizacji oraz niniej$ZY regulamin. 

5. 	 W przypadku braku warunk6w swiadczenia usrug, Przedsiybiorstwo wodoct'lgowe informuje 
wnioskodawcy 0 warunkach, kt6re nalez.y spetnic w celu przy!qczenia do urzq£izen zbiorowego 
zaopatrzenia w wody. 

6. 	 W przypadku braku warunk6w swiadczenia usrug, Przedsiybiorstwo nie wydaje warunk6w 
przy!<}czenia do sieci . 

Rozdzial7 


Sposob dokooywaoia przez przedsi'rbiorstwo wodoci~gowe 


odbioru wykooanego przyl~cza 


§ 25. 

[. Wykonane przylqcze podlega odbiorowi technicznemu, kt
przedsiybiorstwo wodoci'lgowe zgodnosci wykonania 
Przedsiybiorstwo warunkami przylqczenia, w tym kontroli: 

1) ulounia i sposobu montaZu rur w otwartym wykopie; 

6ry polega 
przyl~cza 

na 
z 

sprawdzeniu przez 
wydanymi przez 

2) wykonania studni wodomierzowej na przylqczu wodociqgowym; 
2. 	 Odbi6r techniczny jest przeprowadzany przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron. 
3. 	 Protok61 odbioru przy!qcza j dopuszczenia do eksploatacji powinien zawierac co najmniej: 

I) daty odbioru; 
2) przedmiot odbioru z wyszczeg61nieniem przeznaczenia przylqcza (rodzaju: wodociqgowe), 

srednicy, materia!6w i dlugosci, ; 
3) sklad komisji, w tym: wykonawcy i uZytkownika; 
4) adres nieruchomosci, do kt6rej wykonano podlqczenie; 
5) podpisy czlonk6w komisji. 

4. 	 Protok6! odbioru przylG)cza i dopuszczenia do eksploatacji stanowi potwierdzenie prawidlowoSci 
jego wykonania i jego podpisanie przez strony upowaZ:nla Odbiorcy us rug do zlozenia pisemnego 
wniosku 0 zawarcie umowy. 

Rozdzial8 


Sposob post~powaDia w przypadku niedotrzymaoia ci~glosci uslug i odpowiednich 

parametr6w dostarczanej wody. 


§ 26. 

I . 	 Przedsi~biorstwo inforrnuje Odbiorc6w 0 : 

I) planowanych przerwach lub ograruczeniach w dostawie wody; 
2) stopniu przewidywanego obnizenia jakosci wody; 

- w spos6b zwyczajowo przyjyty, co najmniej na dwa dni przed pJanowanym terminem. 
2. 	 W razie przerwy w dostawie wody przekraczajqcej 12 godzin, PrLedsl«biorstwo udostypnia 

zast«pczy punkt poboru wody i wskazujqc jego Jokalizacj«, informuje Odbiorc6w 0 mozliwosci 
korzystania z tego punktu. 



3. 	 W naglych przypadkach niedotrzymania cil}glosci usrug i odpowiednich parametrow dostarczanej 
wody, przedsi<ybiorstwo infonnuje niezwlocznie Odbiorcow 0 rodzaju zaklocen i przewidywanym 
czasie ich trwania. 

4. 	 Zgodnie w art. 8 ust. 1 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodl( i zbiorowym odprowadzaniu 
sciek6w przedsiybiorstwo wodociqgowe rna prawo odciC}c dostaw~ wody. 

Rozdzial9 


Standardy obslugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby zalatwiania rcklamacji oraz wymiany 

informacji dotycz~cych w szczego)nosci zakJ6cen w dostawie wody . 


§ 27. 

1. 	 Przedsiybiorstwo wodociC}gowe zapewrua wyodrybnione stanowisko pracy do spraw obslugi 
klienta. 

2 . 	 Odbiorca ustug rna prawo do uzyskania od Przedsiybiorstwa wodociqgowego: 
1) wszelkich infonnacji dotyc~cych realizowanych przez Przedsiybiorstwo usrug; 
2) wyjasnienia tresci: umowy 0 zaopatrzenie w wody lub odprowadzanie sciek6w, warunk6w 

przyll}czenia i innych wiC}4cych Odbiorcy usrug dokumentow; 
3) infonnacji 0 przewidywanych zak16ceniach i przerwach w reaJizacji usrugi zaopatrzenia w wody 

lub odprowadzania sciek6w; 
4) wystypujC}cych awarii urzC}dzen wodociqgowych. 

§ 28. 

1. 	 Odbiorca usrug ma prawo do zgfaszania reklamacji dotycZ<lcych sposobu wykonywania przez 
Przedsiybiorstwo wodociqgowe umowy, w szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych usrug 
oraz wysokosci naliczonych oplat za te uslugi. 

2. 	 Reklamacja moze bye zglaszana w [ormie pisemnej , osobiscie przez zainteresowanego w siedzibie 
Przedsiybiorstwa, listem poleconym lub za pomocC} poczty elektronicznej, po powziyciu inforrnacji 
o wystqpieniu zdarzenia stanowi1}cego podstaw~ jej zlozenia (rue p6±niej nii: w tenninie 30 dni 
od zdarzenia). 

3. 	 Przedsicybiorstwo wodocit1-gowe jest zobowit}Zane rozpatrzyc reklamacj~ bez zbydnej zwloki, w 
terminie do 14 dni roboczych od dnia ztozenia reklamacji w siedzibie Przedsi~biorstwa lub jej 
dor<;:czenia Przedsi~biorstwu wodociqgowemu winny spos6b. Jezeli istnieje koniecznosc 
przeprowadzenia szczeg6!owego postypowania wyjaSniaj<lcego, termin ten moze ulec 
przed!uzeniu do 30 dni . 

4. 	 Reklamacja powinna zawierac: 
1) imi<y i nazwisko lub firmy Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bt1-di. siedziby; 
2) numer i daty zawarcia umowy (jezeli zostala zawarta w formie pisemnej); 
3) opis przedmiotu reldamacji; 
4) przedstawienie okolicznosci uzasadniajqcych reklamacjy; 
5) podpis skladajC)cej reklamacjy. 

5. 	 Przedsiybiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacjy w fonnie pisernnej. Odmowa uwzglydnienia 
rekJamacjj przez Przedsi~biorstwo w calosci lub w czysci wymaga sporzt}dzenia uzasadnienia. 

6. 	 Jeieli rozpatrzenie reldamacji wymaga podjycia czynnosci na terenie nieruchomosci na\eZ<}cej 
do Odbiorcy, udostypnia on nieruchomosc osobom reprezentujqcym Przedsi~biorstwo. Zaniechanie 
tego obowiq.zku wstrzymuje rozpatrzenie rek\amacji. 

7. 	 Infonnacja 0 sposobie rozpatrzenia reklamacji winna zawierac r6wniez okreSlenie fonny i sposobu 
ewentualnego rozliczenia. 



§ 29. 


Infonnacje po dane przez Odbiorci( w umowie, dotyczqce w szczegolnosci: adresu siedziby lub 
miejsca zarnieszkania, adresu do korespondencji , w:i¥4 strony do czasu pisemnego zawiadomierua 0 

ich zmianie przez Odbiorc~. 

§ 30. 

1. 	 W przypadku op6inienia z wplatq nalemosci, Przedsiybiorstwo wystawia upomnierue. 
2 . 	 Upomnienie moze zostac wys-lane Odbiorcy nie czysciej, niz raz w miesiqcu. 

RozdziallO 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe 

§ 31. 

1. 	 Warunki dostarczania przez Przedsiybiorstwo wody na cele przeciwpoZarowe musZ4 bye 
w szczegolnosci zgodne z przepisami 0 ochronie przeciwpozarowej, a takZe przepisami 
wydanymi przez ministra wlaSciwego do spraw wewnytrznych okreslaj¥ymi sposoby i warunki 
ochrony przeciwpoi.arowej budyn.k6w, innych obiektow budowlanych i terenow oraz wymagania 
w zakresie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w woder oraz dreg poZarowych. 

2. 	 Przedsicrbiorstwo wodociqgowe ustala, w porozumieniu z rruejscowym komendantem Prulstwowej 
StraZY POZarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzqdzen 
wodociqgowych, z uwzglydnieniem warunk6w technicznych i wymagail zwiqzanych z 
wykonywaniem przez przedsiybiorstwo zadail w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wody 
przeznaczonq do spoiycia przez ludzi. 

3. 	 W przypadku poborn wody oa cele przeciwpoZarowe z urujdzen wodociqgowych, kt6rymj woda 
dostarczana jest do innych Odbiorcow usrug, jednostka niezw~ocznie przekazuje Przedsiybiorstwu 
informacje 0 ilosci pobranej wody. 

§ 32. 

Za wodi( zuZytq na cele przeciwpoZarowe Przedsiybiorstwo wodoci'lgowe obciC)ia gmlny, na 
podstawie ceo i stawek oplat ustalonych w taryfie. 

ch
WOD. ICZt\CY 
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