
Uchwala Dr 137/ XV/2020 


Rady Gmioy Now. Miasto 


z doia 9 marca 2020 rok" 


w sprawie uchwaleoia Regulaminu dostarczania wody oa terenie Gminy Nowe Mias(o 


Na podstawie art.l8 ust.2 pla.1S, art. 40 ust. I oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 
o samorz.!}dzie gminnym (1. j. Oz. U. l. 2019r. poz.506 z p6in. zm.) w zw. zan . 19 USl.J ustawy z dnia 7 
czerwca 200 I r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w woder i zbiorowym odprowadzaniu scick6w (1. j. Dz. U. z 20 19 
r., poz. 1437 z poin. zm.) uchwala si'r co nast~puje : 

§l. 

Po pozytywnym zaopmlowaniu przez organ reguluj~cy - Dyreklora Regionalnego Zal'24du Gospodarki 
Wodnej Pailstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie, uchwala sicy Regularnin dostarczania wody 
na lerenie Gmin)' Nowe MiaslQ W brzmieniu stanowi~cym zallJcznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. 

Traci moe uchwa1a Nr 14/J1V2002 z dnia JO grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia reguiaminu 
Ulopatrzen ia w wody na tereni e Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. 

Uchwala podlega opublikowaoiu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§ 5. 

Uchwala wchodzi w iycie po upJywie 14 dni ad dniajej ogloszenia . 



I 

Uz.asadnienie 

do ucbwaty Rady Gruiny Nowe Miaslo Nr137IXV12020 

z dDia 9 marca 2020 roku 

Zgodnie z art. 19 usl.) ustawy z dnia 07 czenvca 200 I roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody 
zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w Rada Ominy Nowe Miasto na podstawie regulaminu dostarczania 

wody opracowanego przez Zaktad Usrug Wodnych dla poneb Rolnictwa w Mlawie oraz regulaminu 

Zar74du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygofo ....'Uje projekt regu laminu dostarczan ia wody, 

kt6ry przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Rada Gminy Nowe Miasto w dniu 27 wrze~nia 20 19 roko podjIY1a ucl1waly Nr IOl /lXl20J9 

w sprawie przyj~cia projektu reguJaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto. Projekt wraz 

z uchwal~ przekazany 20stal organowi reguluj~cemo do zaopiniowania . Dyrektor Regiona lnego Zar74du 

Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie W posLanowieniu 

wydanym w dniu 21 paidziemika 2019 r. wyrazH pozytywnEl op iniy dla projektu Regu1aminu dostarczania 

wody na terenie Gminy Nowe Miaslo. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 usta\1/)' 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu 

sciek6w po ozyskaniu opinii organu regulujlJcego, Rada Gminy uchwala regulamin dostarczania wody. 

Przyj ycie nowego Regu laminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto, przy 

jedooczesnym uchyleniu dotychczas obowi~uj~cego, wynika ze zmiany ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu 

W wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w. Zachodzi wi'rc konieczooSC dostosowania zapis6w 

Regulaminu do obowillzuj/lcych regu lacji prawnych. 



ZallJcznik do uchwaly Nr IJ 7JXV12020 Rady 
Omioy Nowe Miasto z dnia 09.03.2020 
w sprawie przyj~cja regulaminu 
doslarczania wody na (eren gm. Nowe Miasto 

REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY 

Rozdziall 

Postanowicnia ogolDe 

§1. 

Regulamin okresla prawa i obowiqzki Pnedsiybiorstwa wodoci<}gowego oraz Odbiorc6w usrug w 
zak.resie zbiorowego zaopatrzen.ia w wody na terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 2. 

Ilekroe w regulaminie UZy"wa siy okreslenia "ustawa", nalet)' przez to rozumiet ustawy a zbiorowym 

zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w. 

§ 3. 

Hekroe w regulaminie UZ)'wa silt ok.reSlenia "Wllowa", naJety przez to rozumiet umOWy 0 zaopatrzenie 
wwod,. 

§4 

Wszelkie pOJYCla utyte w rumeJSzym regulaminie, W szczeg6lnosci: Przedsiybiorstwo 

wodociC}gowe, Odbiorca usrug, zdefiniowane zostaly w ustawie. 

Rozdzial2 


Minimalny poziom uslug swiadczonycb przez przedsifbiorstwo wodoci1fgowe 

w zakresic dostarcunia wody 


§ 5. 

1. 	 Przedsiybiorstwo wodocil:}gowe na podstawie zawartej umowy 0 zaopatrzenie w wodlf' i 
warunk6w teclmicznych wykonywania usrug; 

I) 	 dostarcza Odbiorcy usllig wody w ilosci nie mniejszej niZ 1,5 m3th i pod odpowiednim 
cisnieniem nie ni Zszyrn nit 0,06 MPa w miejscu wlC}czenia do sieci, zgodnym w szczeg61nosci 
z przepisami wycianymi na podstawie ustawy Prawo budowlane; 

2) 	 dostarcza Odbiorcy uslug wod~ 0 jakosci przeznaczonej do spozycia przez \udzi, 0 
parametrach okreSlonych w aktualnym Rozpor2<ldzeniu Min.istra Zdrowia w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. 

http:zaopatrzen.ia


§ 6. 


I . 	 Prudsit;biorstwo wodociztgowe prowadzi reguJarn<} wewn~trzn'l kontrolff jakosci dostarczanej 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. 

2. 	 Przedsi~biorstwo wodoci~gowe informuje konsument6w 0 jakosci wody przeznaczonej do 
spotycia przez !udzi w formie i trybie okrdlonym przepisami USlawy. 

Rozdzial3 


Waruoki i tryb zawierania umow Z odbiorcarni uslug 


§ 7. 

1. 	 Swiadczenie usrug zaopatrzenia w wod~ odbywa si~ na podstawie pisemnej wnowy zawartej 
rruydzy Przedsiybiorstwem wodoci<}gowym, a Odbiorc'l ushJg. 

2. 	 Umowa, a kt6rej mowa w usc 1, zawiera w szczeg61noSci postanowienia dotycZ4Ce: 
1) ilosei j jakosci swiadczonych usrug wodoci'lsowych oraz warunk6w ich swiadczenia; 
2) sposobu j termin6w wzajemnych rozliczen; 
3) praw i obowi¢6w stron umowy; 
4) warunk6w usuwania awani przyl'}czy wodoci'lgowych byd<}cych w posiadaniu odbiorcy uslug; 
5) procedur i warunkow kontroli llfZ<ldzen wadoci'lgowych; 
6) ustaJen zawartych w zezwoleniu przedsi~bjorstwa na prawadzenie dzialalno§ci w zakresie 

zaopatrzenia w wody; 
7) okresu obowi¥ywania wnowy araz adpowiedziaJnosci stron za niedotrzymarue warunk6w 

umowy, w tym warunkow wypowiedzenia 
3. 	 Zawarcie umowy 0 dostarczanie wody nast~puje z osob'l, ktorej nieruchomosc zostala 

Przy1ilczona do sieei, na pisemny wniosek tej osoby lub Przedsi~biorstwa. 

§ 8. 

1. 	 Przedsiybiorstwo wodoci!Jgowe udostypnia zainteresowanym wz6r wniosku 0 zawarcie umowy. 
2. 	 Wz6r, a kt6rym mawa w ust. I, ok.resJa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy 

przedmiotowo istotne, w szezeg61nosci akreslenie Hasei j jakosci swiadczonyeh uslug. 
3. 	 Wraz z wnioskiem, 0 kt6rym rnowa w ust I , wnioskodawca przedslawia Przedsiybiorstwu: 

I) dokument okresiaj'ley aktualny stan prawny nieruehomosci, z wyj'ltkiem sytuacji, a kt6rej mowa 
wan. 6 us!. 4 ustawy; 

2) 	 w przypadku os6b prawnych, przedsi~biorc6w i instytueji - odpis z wJaSeiwego rejestru 
wskazujilcy na spos6b reprezentacji podmiotu. 

4. 	 W przypadku korzystania z nieuregulowanego strum prawnego, wnioskodawca okresla sw6j 
status do zajrnowanej nieruchomosci w formie oswiadczenia. 

§ 9. 

I. 	 lezeli nieruchomosc jest zabudowana budynkiem wie loJokaJowym Jub budynkami 
wielolokaJowymj wnowa, 0 kt6rej mowa powyi.ej, jest zawierana z ich wlaScicielem lub z zaru¢C4. 

2. 	 Na wniosek wlaSciciela lub Z3fZ<1:dcy budynku wielolokalowego lub budynkow wieJolokalowych. 
Prz.edsiybiorstwo wodoci'l,gowe zawiera umower. 0 kt6rej mowa powyzej, taki.e Z osob'l 
korzystaj'lC'l z lokalu wskazan'l we wruosku,jeZeli spclnione Sl:! warunki okresione w ustawie. 

3. 	 W sytuacji 0 kt6rej mowa w ust. 2, do wniosku 0 zawarcie wnowy nalezy dodatkowa dot'lczyc 
schemat wewn~trznej inslalacji wodociCJgowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem 
glownym, wraz z okresleniem lokalizacji wszystkich punktow czerpalnych w obrybie budynku 
wie lolokalowego. 

§ 10. 

http:powyi.ej


I. 	 Wszellde zmiany faktyczne i prawne skutkuj!}ce zmian!} tresci umowy Odbiorca uslug powinien 
zglaszac w Przedsi~biorstwie w ci~gu 7 dni. 

2, Zmiana taryfy TIie wymaga zmiany umowy. 

§ II. 

Mlejscem wydania neczy w rozumieniu kodeksu c)"Nilnego, tj . dostawy wody lub odbioru sciek6w jest 

granica wlasnoScl przyl<}CZY, ul7l}dzen i instalacji wodoci'l£owych i kanaJizacyjnych, 

Rozdzial4 


Sposob rozliczeil W oparciu a ceny i stawki aplat ustalone w taryfach 


§ 12. 

Rozliczenia za usrugi zaopatrzenia w wodry S'l prowadzone przez Przedsiybiorstwo z Odbiorq w 
oparciu 0 ceny i stawki oplat okreslone w taryfie, 

§ 13. 

t, lIose pobranej wody ustala siy na podstawie: 
1) wskazan wodomierza gl6wnego; 
2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych; 
3) przeci~tnych nonn zuzycia wody. 

2. 	 Przedsiybiorstwo dokonuje montatu i demontatu wlasnych wOdornierzy w celu wymiany, 
naprawy, legalizacji, wykonania przegl<}d6w technicznych oraz zmiany srednicy wodomierza 
w przypadkach uzasadnionych wielkoSci~ poboru wody. 

3, 	 Jdli rozliczanie odbywa siy TIa podstawie przeciytnych norm zuZycia wody, Odbiorca jest 
obowi¥Blly do powiadomienia w ci"gu 7 dni 0 wszelkich zrnianach skutkuj~cych koruecznosci!:l 
zmiaoy rozliczen, W szczeg6lnosc i: iloki osOb zamieszkuj 'lcych lub prz.ebywaj'lcych na 
rueruchomosci, zwiykszenia hadowli, upraw i produkcji . 

§ 14. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dzialania wodomierza gl6wnego ilosc pobranej 
wody ustala si~ na podstawie sredniego zuzycia wady w okresie 3 miesiycy przed 
stwierdzeniem nieprawidlowego dziaiania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe - na 
podstawie sredniego zUZycia wody w ana logicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu 
sredniamiesiycznego zuZycia wody w roku ubieglym i liczby miesiycy nieprawidtowego 
dziaJani3 wodamierza. 

§ 15. 

I. 	Odczyt wodomierzy: gl6wnego, dodatkowego, lokaJowego, w punkcie czerpalnym na uj yciu 
wlasnym wody lub lJfZ4dzenia pomiarowego naslypuje w umownych okIesach rozliczeniowych, 

2, Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentuj~ca Przedsi~biorstwo. 

§ 16. 

1. 	 Podstaw'l obci<:}i:enia Odbiorcy naletnosci'l za ustugi swiadczone przez Przedsiybiorstwo 
wodociagowe jest faktura. 

2. 	 Odbiorc3 ustug dokonuje zaplaty za dostarczon'l wody w tenninie okreSlonym w fakturze, kt6ry 
rue moie bye kr6tszy ni1. 14 dni ad daty jej wyslanja lub dost.arczenia w inny spos6b. 

3. 	 Zgloszenie przez Odbiorcy uSfug zastrzeien do wysokosci faktury nie wstrzymuje jej zaplaty. 



4. 	 W przypadku nadplaly za lieza si~ j~ na poezel przyszlyeh nalemoSci lub, na Z<jdan ie Odbiorey 
llSrug, zwraca si~ j'l w terminie 14 dill od dnia zJoienia wniosku w tej sprawie. 

5. 	 Rozliczenie iloSci swiadczonych prz.ez przedsi~biorstwo wodoci4gowe ustug jest dokonywane na 
podstawie wskaz.afl wodomierzy lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze 
przy zmianie cen za wody, kt6rych ilosc nie jest ustalana W oparciu 0 przecj~tne nanny zutycia 
wody zgodnie z aktualnie obowi¥uj'lcyrn rozporz<}dzeniem w sprawie warunk6w rozliczen za 
zbiorowe zaopatrzenie w woder i zbiorowe odprowadzanie sciek6w. 

6. 	 Poinfonnowanie odbiorcy usrug 0 rodzaju, wysokoSci i warunkach stosowania taryfowych cen 
i stawek oplat odbywa siC; w spos6b i na warunkach okreslonych ustaw<J-. 

§ 17. 

W przypadku budynku wielolokalowego, w kt6rym Odbiorcami uslug 51} r6wniez osoby 

korzystaj'!:ce z poszczeg61nych lokali, przedsifTbiorstwo wodoci(J£owe wystawia odr~bn(J faktulY 

z.aI'U)dcy lub wlaSeieielowi takiego budynku oraz odrfTbne faktury osobom korzystaj<lcym z lokali, 

kt6re maj(J zawafUJ odnybn'l wnow~ z przedsifTbiorstwem wodoei()gowym. 

§ 18. 

Przedsiybiorstwo wodoei~gowe na wniosek Odbiorey uslug dokonuje sprawdzenia prawidtowosci 
dziatania wodomierza. 

RozdzialS 


Warunki przyl~czaDia do sieci 


§ 19. 

1. 	 Przyt~czenie nieruchomoSci do sieei wodociqgowej odbywa sifT na pisemny wniosek z~ozony 
przez osolx; ubiegaj~c~ siy 0 przyt'lczenie. 

2. 	 Z wnioskiem 0 przyl,!czerue do sieei wodoci'Jgowej maze wyst~powac osoba, kt6rej 
nieruehomosc rna bye przyJ<tczona do steei. posiadaj~ lytul prawny do korzystania 
z nieruchomosci alba osoba, kt6ra korzysta z nieruehomosei alba osoba, kt6ra korzysta 
z nieruchomosci 0 nieuregulowanym starue prawnym. 

3. 	 przedsLybiorstwo wodoci'lgowe udost~pnia zainteresowanyrn wz6r wniosku. 
4. 	 PrzedsLybiorstwo jest ObOwl¥<ille przylC}czy6 do sieeL nieruehomosc osoby ubiegajEJeej si~ 

o przyl'lczenie, jezeli istniej'l techniczne moi:liwosci swiadczenia usrug. MoZliwosci te 
warunkowane Set usytUowaniem nieruehomosci oraz zdolnosciamj dostawczymi j przepustowymi 
isrniej'lcej sieei wodoci<lgowej ; 

§ 20. 

1, 	 Osoba ubiegaj,!ca si~ 0 prZY!'lczenie jej nieruchomosci do sieei sklada w Przedsiybiorstwie 
wniosek 0 pnyt'lczenie, kt6ry zawiera co najnmiej: 

\) 	imi~ t nazwisko (nazwy) wnioskodawcy, wzglydnie sposOb reprezentaeji wnioskodawey wraz 
z dokumentem (lub jego kopi~) potwierdzaj~cym jej prawidlowosc, a w razie dziatania 
wnioskodawey przez przedstawiciela - podstaw~ umocowania, ad res do korespondencji, 

2) rodzaj przyl~czenia (wodoci~gowe,); 


3) planowan(J wielkoSt poboru, wymagane eisruenie wody orazjej przeznaczenie; 

4) opis nieruchomosci, do ktorej "¢zie dostarezana woda, W szezeg61nosci jej lokalizacja 


przeznaczenie (mieszkalne, UZytkowe. inne); 

5) wskazanie planowanego tenninu rozpocz~cia pobon! wody; 

6) pod pis wnioskodawey. 




2. 	 Do wniosku 0 kt6rym mowa, osoba ubiegaj'lca s i~ 0 przyl<Jczenie do sieci : 
1) 	 zru-'lcza plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyj~tej 

do parlstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, okreslaj'lcy usytuowanie nieruehomosei 
wzglcrdem istniej~cyc h sieei wodoci'lgowej oraz innych obiektow i Ul'Z<Jdzen uzbrojenia terenu , 

§21. 

1. 	 Warunki techniczne przyhl,czenia okresiaj'l: 
I ) lokalizaejy nieruchomosei osoby ubiegaj'l,eej si~ 0 przyl~czenie; 

2) miejsce i sposob przyl<Jczenia nieruehomosci do sieei wodoci<)gowej; 
3) parametry teehniczne przyl,!cza wodoci<)gowego, w tym miejsce zainstalowania wodomierza 

glownego Uezeli bylo przedmiotem wniosku), okreslen ie dopuszczalnych ilosei dostarczanej 
wady; 

4) zakres dokumentacji technicznej , kt6r,! opracowuje osoba ubiegaj'lca s i~ 0 przyl<Jczenie 
rueruchomosci do sieei; 

5) ok.res waznoSci wydanych warunk6w prql')czenia. 

§ 22. 

I . 	 Kazda nieruchomosc powinna bye przyl<)czona do sieei jednym, odrybnym przyJ'}czem 
wodoci<)gowym. 

2. 	 Dopuszcza siy. ie na wniosek odbiorcy do jednej nieruehomosci moze bye doprowadzone 
wicrcej niz jedno przyl<Jcze. W takim przypadku kaide przyl<}cze zaopatrzone jest w cxirybny 
wodomierz g16wny, podlegaj 'l,ey odrcrbnemu rozliczeniu. 

Rozdzial6 

Warunki te~bniczDe okreSlaj~~e moiliwosci dostt;pu do ustug wodocifl:gowy~b 


§ 23 

I . 	 Warunki techniczne przyt'lczenia do sieci wodoci(.}gowej okreSla si~ na podstawie mapy 
sytuacyjno-wysokoseiowej, kt6ra okrdla umiejscowienie istniej C}Cej sieei wodoci<}gowej 
wzglydem przedmiotowej dzialki . 

2. 	 Warunki techniczne, j akie nalezy spe!njc przy przyltJczertiu do sieei wodocl<}gowej na terenie 
Gminy Nowe Miasto wydawane sf!: osobie ub iegaj 'leej si~ 0 przyl'lczenie do sieei wodoci<}gowej 
na jej pisernny wniosek. 

3. 	 Jei.eli Sf} spebtjone warunki tedmicme. umoZiiwiaj'lce podl'lczenie nieruchomosei do sieei, 
Przedsitrbiorstwo wydaje osobie ubiegaj<}cej sj~ 0 podt'lczenie nieruehomosci warunki 
przyl'lczenia do sieei wodoci'lgowej . Powyi:sze warunki s,! waine 3 lata od dnia ieh wydania. 

4. 	 W razie braku mozliwoSci podl<}czenia nieruehomosei do sieci, Przedsi ~biorstwo infonnuje 0 

tym oso~ ubiegaj(.}c<} sj~ 0 podl,!czenie. wskazuj'}c wyrainie na powody, ktore uniemozli wiaj(.} 
podt'lczenie. 

§ 24. 

t. 	 Mozliwos6 dost~pu do uslug wodoci<}gowych w przysziosci okreslaj<) wieloletnie plany rozwoju 
modernizacji llI74dzen wodoei'lgowych, kt6re zawieraj'l planowany zakres us1ug 

wodoci<}gowych. 
2. 	 Dost~p do usrug Przeds it;biorstwa uwarunkowany jest technicznymi moZliwosciami istniej/:lcych 

llI'24dzen wodoci'l,gowych takimi jak: 

1) stan teebniczny uI74dzen wodoci'lgowych, 

2) wolno'': produkcyjna, 

3) lokalizacja nieruehomosci, 


i 



r . 

4) 	 przepustowosc lll7.4dzen wodoci'}gowych. 

• 	 3. ISlniejqca siec wodociqgowa wybudowana jest z ruroci'lg6w AC, PE HD i pev 0 srednicach od 
050 do 0280 

4. 	 Osoby zainteresowane przyt~czeniem do sieci mag" uzyskae inforrnacje 0 dost~pnoSci usrug 
w Przedsi~biorstwie wocioci(Jgowym lub w U~d.zie Gminy, kt6re udost~pnia nieodplatnie do 
wglqdu: wieloletnie plany rozwoju i mOdernizacji oraz niniejszy regulamin. 

5. 	 W przypadku beaku warunk6w swiadczerua uslug, Przedsiybiorstwo wodoci'lgowe informuje 
wnioskodawcy 0 warunkach, kt6re na1ety spe!nit w celu przyt'lczenia do l1IZCJdzen zbiorowego 
zaopatrzenia w wody. 

6. 	 W przypadku braku warunk6w swiadczenia usrug, Przedsiybiorstwo nie wydaje warunk6w 
przyh,.czenia do sieci. 

Rozdzial7 

Sposob dokooywania przez przedsitrbiorstwo wodocillgowe 
odbioru wykooBoego przyl,!cza 

§25. 

1. 	 Wykonane przytqcze pod/ega odbiorowi technicznemu, k:t6ry polega na sprawdzeniu przez 

Przedsitybiorstwo wodoci~gowe zgodnosci wykonania przyhl,cza z wydanymi przez 
Przedsi~biorstwo warunkami przyJ~czenia. w tym kontroli: 

1) ulozenia i sposobu montatu rur w otwartym wykopie; 

2) wykonania studni wodomierzowej na przy1l:JcZU wodoci<}gowym; 


2. 	 Odbi6r techniczny jest przeprowadzany przy udziale upowatnionych przedslawicieii stron. 
3. 	Protok61 odbioru przy!<}cza i dopuszczenia do eksploatacji powinien zawierac co najrnniej: 

I) date; odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczeg61nieniem przeznaczenia pnyll:Jcza (rodzaju: wodoci~gowe), 
srednicy, matenal6w i drugosci, ; 


3) skJad komisji, w tym: wykonawcff i ui;ytkownika; 

4) adres nieruchomosci, do kt6rej wykonano podJ<lczenie; 

5) podpisy czlonk6w komisji. 


4. 	 Protok61 odbioru przyl'lcza i dopuszczenia do eksploatacji slanowi potwierdzenie prawidlowosci 

jego wykonania i jego podpisanie przez strony upowa:tnia Odbio~ uslug do zloi.enia pisemnego 
wniosku 0 zawarcie umowy. 

Rozdzial8 

Sposob posttrPOWani8 W przypadku I)iedotrzymania ci"glosci uslug i odpowiednicb 
parametrow dostarczanej wody. 

§26. 

I. 	Przedsi~biorstwo informuje Odbiorc6w 0 : 


1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody; 

2) stopniu przewidywanego obnizenia jakosci wody; 


- w spos6b zwyczajowo przyjcrty, co najrnniej na dwa dni przed planowanym tenninem. 

2. 	 W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj~cej 12 godzin, Przedsiftbiorstwo udostftpnia 
zastffpczy punkt poboru wody i wskazuj'lc jego lokalizacj ~ , informuje Odbiorc6w 0 mozliwosci 

korzystania Z lego punkru. 



r . 

3. 	 w naglych przypadkach niedouzymania ci~glosci uslug i odpowiednich parametr6w dostarczanej 

wody, Przedsiybiorstwo informuje niezvvlocmie Odbiorc6w 0 rodzaju zakl6cen j przewidywanym 
czasie ich trwania. 

4. 	 Zgodnie w art . 8 usc 1 ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu 
sciek6w Przedsiybiorstwo wodoci<lB0we rna prawo odci~c dostawy wody. 

Rozdzial9 


Standardy obslugi odbiorc6w usrug, w tym sposoby zalatwiania rekJamacji oraz wymiany 

infonnacji dotyczllcych w szczeg6lnosci zakJ6ce6 w dostawie wody . 


§27. 

1. 	 Przedsicrbiorstvlo wodociqgowe zapewnia wyodrcybnione stanowisko pracy do spraw obstugi 
klienta. 

2. 	 Odbiorca liShtg rna prawo do uzyskania od Przedsitybiorstwa wodoci(Jgowego: 
1) wszelkich informacji dotyCUlcych realizowanych pr.tez Przedsicybiorstwo ustug; 
2) wyjaSnienia tresci: umowy 0 zaopatrzenie w wodey lub odprowadzanie sciek6w, warunk6w 

przyt,!czenia i innych wi~cych OdbiorcC; ushtg dokumentow; 
3) inforrnacji 0 przewidywanych zakl6ceniach i przerwach w realizacji uslugi zaopatrzenia w wod~ 

lub odprowadzania Sciekow; 
4) wystt;puj<Jcych awarii IlmJdzen wodoci<Jgowych. 

§ 28. 

1. 	 Odbiorca uslug rna prawo do zgJaszania reklamacji dotYCUlcych sposobu wykonywania przez 
Przedsit;biorstwo wodoci~gowe wnowy, w szczeg6Jnosci iloSei i jakoSci swiadczonych usrug 
oraz wysokosci naliczonych optat za te uslugi. 

2. 	 Reklamacja moZe bye zglaszana w fonnie pisemnej , osobiscie przez zainteresowanego w siedzibie 
Przedsit;biorstwa., listem poleconym lub za pomOCCJ poczty e1ektronicznej, po powzi~ciu infonnacji 
o wysU).pieniu zdarzenia stanowi,!cego podstawy jej zlozerua (nie pOzniej nit w terminie 30 dni 
od zdarzenia). 

3. 	 Przedsi~biorstwo wodoci<Jgowe jest wbowi'lZWle rozpatrzyc reklamacj~ bez zbt;dnej zwIoki, W 

terminie do 14 dni roboczych od dnia ztoienia reklamacji w siedzibie Przedsi~biorstwa lub jej 
dor~czenia przedsiybiorstwu wodoci~owemu w iony spos6b. Je1:eJi istnieje konjecmosc 
przeprowadzenia szczegolowego po~powanla y,ryja!iniaj<lcego, termin ten maze u\ ec 
przedtureniu do 30 dni. 

4. 	 Reklamacja powinna zawierac: 
I) imi~ i nazwisko lub firm~ Odbiorcy orazjego adres zamieszkania bqdz siedziby; 
2) numer i datI.;: zawarc ia UnloWY (jei.eli zOSl.ala zawarta w fonnie pisemnej); 
3) opis przedmiotu rek.1amacji; 
4) przedstawienie okolicznosci uzasadniajCJcych rekJamacj~; 

5) podpis skladaj~cej reklamacj~. 

5. 	 Przedsi~biorstwo udzjela odpowiedzi na reklamacj«r w fonnie pisemnej. Odmowa uwzg1¢nienia 
reklamacji przez Przedsiybiorstwo w calosci lub w cz~sci wymaga sporl4dzenia uzasadnienia. 

6. 	 Jei.eli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjycia czyonosci na terenie rueruchomosci nale~cej 

do Odbiorcy, udost~pnia on nieruchomosc osobom reprezentuj<lcym Przedsi~biorstwo. Zaniechanie 
tego obowi qzku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. 

7. 	 lnfonnacja 0 sposobie rozpatrzenia reklamacji winna zawierac rowniez okresleme fonny i sposobu 
ewentualnego rozliczerua. 



§ 29. 


Informacje pedane przez Odbiorcy w umowie, dotycZ4ce w szczeg61nosci: adresu siedziby lub 
miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wi'l14 strony do czasu pisenmego zawiadomienia 0 

ich zmianie pnez Odbiorc~. 

§30. 

I. 	 W przypadku op6inienia z wpla~ naletnosci, Przedsicrbiorstwo wyslawia upomnienie. 
2. 	 Upomnierue maze zostac wyslane Odbiorcy nie czcrsciej, niz raz w miesi'lCll. 

RozdziallO 


Warunki dosiarcz8nia wody oa cele pneciwpoiarowe 


§31. 

1. 	 Warunki dostarczania przez Przedsicrbio rstwo wody na cele przeciwpoi..arowe musZ<} bye 
W szczeg61nosci zgodne z przepisami 0 ochronie przeciwpozarowej, a takZe przepisami 
wydanymi przez ministra wlaSciwego do spraw wewncrtrznych okre§lajl}cymi sposoby i warunki 
ochrony przeci"'1X>Zarowej hudynk6w, innych obiekt6w budowlanych i terenow omz wymagania 
w zakresie przeciwpoZarowego zaopatnenia w woder oraz drag poZarowych. 

2. 	 Przedsicrbiorstwo wodoci<tgowe ustaIa, w porozumieniu z miejscowym komendantem Paiistwowej 
StraZy Pot.arnej , miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpoi.a.rowe z uI'Uj.dzen 
wodoci~gowycb, z uwzglydnieniem warunk6w technicznych i wymagait zwiCJZanych z 
wykonywaniem przez Przedsiybiorstwo zadail w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wody 
przeznaczon~ do spozycia przez ludzi. 

3. 	 W przypadku poboru wody na cele przeciwpoiarowe z urz.<Jdzen wodoci<}gowych, kt6rymi woda 
dostarczana jest do innych Odbiorc6w usrug, jednostka niezwlocznie przekazuje Przedsiybiorstwu 
infonnacje 0 ilosci pobranej wody. 

§ 32. 

Za wady zuZyUJ na cele przeciwpotarowe Przedsiybiorstwo wodaci<}gowe obci~ gtruny, na 
podstawie cen i stawek oplat ustalonych w taryfie. 

pRl' V n ,( J.,L Y 
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