
Uehwala Dr 226/XXVIII/2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 15 pafdziernika 2021 roku 

w sprawie przyjE;cia projektu Regulaminu dostarczania wody na tcrenie Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofZ(Jdzie gminnym 
Ct.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 erefwca 2001r. 0 zhiorowym 
zaopatrzeniu w wod!y i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze 
zm.) , w zwi<lzku z art. 35 ust. 2 ustaW)' z dnia 13 lutego 2020 roku 0 zmianie ustawy Prawo 
budowlane oraz niekt6rych innych uslaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 47 1), Rada Gminy Nowe 
Miasto uchwala, co nast~puje: 

§J. Przyjmuje si<t projekt ReguJarninu dostarczania wody na (crenie Gminy Nowe Miasto. 
stanowi2j.cy zaJ4Cznjk do niniejszej uchwaty. 

§2. Projekt regulaminu przekazuje silt do zaopmlowania Dyreklorowi Regionalnego Zat'24du 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Pailstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

§3. Wykonanie uchwaly powierza. siy W6jlowi Gminy Nowe Miasto. 

§4. UchwaJa wchodzi w Zycie z dniem podj!ycia. 

http:stanowi2j.cy


Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Gminy Nowe Miasto Nr 226IXXVDJI2021 

z dnia 15 pa:l.dziernika 2021 roku 

Zgod nie z art.!9 ust.l ustawy z dnia 07 cze rwca 2001 roku 0 zhiorowym zaoparrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w Rada Gminy Nowe Miasto na podstawie regulaminu dostarczan.ia 

wody opracowanego przez ZakJad Uslug Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mtawie oraz reguJarninu 
Zarzqdu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody, 

kt6ry przekazujc do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Przedlozony projekt regulaminu dostarezania wody wypetnia obowi!}Zek natotony przepisami 

prawa, a w szczeg6Jnosci zmianCl ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz 

nie lct6rych iooych ustaw. Art. 7 ww. ustawy wprowadzil do ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 

i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w, poj~ie: warunki prlY~czenja do sieei. Jednoczdnie ustawodawca 

okreSli1 minimaJn<J ([eSc wniosku 0 przyl,!czenie, temlin y wydania warunk6w przez przedsiybiorstwa, 
wa:inosc warunk6w i kary za op6i:nienie w ich wydan iu . 

http:dostarczan.ia


Zat~c7.J1ik do uchwaly NT 2261XXVlUJ2021 
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15.10.202 1 
w spraw ie przyjycia pTojekru Regu larninu 
dOSlarczania wedy na terenie gminy Nowe Miaslo 

REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY 

Rozdziall 

Postanowieoia og6lnc 

§ I . 

ReguJamin okresla prawa i obowi¢i Pradsi~biorstwa wodoci(j.gowego oraz Odbiorc6w usrug w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodl( na terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 2. 

lIekroc w regulaminie uZywa sj~ okreSlenia "ustawa", naieZy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 7 
czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu \II wodl( j zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (tekst 
jednoli!Y Dz.U. z 2020r., poz. 2028). 

§ 3. 

Ilekroc w regulaminie uZywa siy okreSlenia "wnowa", nalety przez to rozumiec umowy 0 zaopatrzenie 

wwod~. 

§ 4 

UZytym w Regu laminie poj yciom naJeZy przypisywac znaczenie jakie nadajrJ im ak:ty prawne 
WYZszego rz~u. w tym w szczeg61nosci Ustawa. 

Rozdzia12 


Minimaloy poziom uslug swiadczonycb przez przedsi~biorstwo wodoci~gowe 


w zakresie dostarczania wody 


§ 5. 

I. 	 Przedsi~biorstwo wodoc i<Jgowe oa podstawie zawartej umowy 0 zaopatrzenie w wod~ i 
warunk6w lechnicznych wykooywania ustug: 

1) 	 dostarcza Odbiorcy uslug wod~ w iloSci rue nmiejszej nit 1,5 mJ/h i pod odpowiednim 
cisnieniem nie niZszym nit 0,06 MPa w rniejscu wl<}czenia do siec i, zgodnym w szczeg61nosci 
z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane; 

2) 	 dostarcza Odbiorcy uslug wod~ 0 jakosci przeznaczonej do spotycia przez ludz.i , 0 

pararnetrach okreslonych w aktua lnym Rozporzqdzeniu Minislra Zdrowia w sprawie jakosci 
wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi. 



§ 6. 


1. 	 Przedsi~biorstwo wodoci<tgowe prowadzi regulam'l wewTIfytrzn<} kontrol~ jakoSci dostarczanej 
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. 

2. 	 Przedsi~biorstwo wodoci<}gowe infonnuje konswnent6w 0 jakosci wedy przeznaczonej do 
spoZycia przez ludzi w fonnie j trybie okrdlonym przepisami ustawy. 

Rozdzial3 


Warunki i tryb zawierania umow Z odbiorcami uslug 


§ 7. 

I. 	 Swiadczenie usrug zaopatrzenia w wadI( odbywa si~ na podstawie pisemnej umowy zawartej 
mit;dzy Przedsic;:biorstwem wodoci'J:gowym, a Odbiorc(J uslug. 

2. 	 Umowa,o kt6rej mowa w ust. I, zawiera w szczeg61nosci postanowienia dotyc21lce: 
I) ilosci i jakoSci swiadczonych uslug wodocillsowych oraz warunk6w icb swiadczenia; 
2) sposobu i tennin6w wzajemnych rozliczen; 
3) praw i obowi(}zk6w stron umowy; 
4) warunk6w usuwania awarii przyl'lczy wodoci<Jgowych ~d(Jcych w posiadaniu odbiorcy usrug; 
5) procedur i wanmk6w kontroli t1l74dzen wodoci~gowych; 

6) ustalen zawartych w zezwoleniu przedsi~biorstwa na prowadzenie dziaJaJnosci w zakresie 
zaopatrzenia w wod<t; 

7) okresu obowi¥)'wania umowy oraz odpowiedzialnosci stron za niedotrzymanie warunk6w 
umowy, w tym warunk6w 'W)'po'Niedzenia. 

3. 	 Zawarcie umowy 0 dostarczanie wody nastypuje Z osob<t, kt6rej nieruehomosc zostata 
przyl~ezona do sieei, na pisemny wniosek tej osoby lub Przedsiybiorstwa. 

§ 8. 

1. 	 Przedsiybiorstwo wodoci~gowe udoslt;pnia zainteresowanym wz6r wniosku 0 zawarcie umowy. 
2. 	 Wz6r. a k16rym mowa w ust. I, okresla dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy 

przedmiotowo istotne, W szczeg6Jnosci okreslenie ilosci i jakosci swiadczonych uslug. 
3. 	 Wraz z wnioskiem. 0 kt6rym mowa IN ust 1, wruoskodawca przedstawia Przedsiybiorstwu: 

I) dokument okreSlaj~cy aktualny stan prawny nieruchomoSci, z wyj'ltkiem sytuacji, 0 kt6rej mowa 
wart. 6 ust. 4 ustawy; 

2) 	w przypadku os6b prawnych, przedsi/fbiorc6w j instytucji - odpis z wla.sciwego rejestru 
wskazuj~cy na spos6b reprezentacji podmioru. 

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

§ 9. 

J. 	 Jet.eli nieruchomosc jest zabudowana budynkiem wielolokalowym Jub budynkami 
wielolokalowyml umowa, a kt6rej mowa powyi.ej, jest zawierana z ich wla.Scicie!em lub z ~dCll. 

2. 	 Na wniosek wla.scicie!a lub zarUldcy budynku wielolokalowego lub budyo.k.6w wielolokalowych, 
Przedsiybiorstwo wodociQgowe zawiera umOw~\ 0 kt6rej mowa powy-zej, tak.Ze z osob~ 
korzystaj~c<} z lokalu wskazan!} we wniosku, jezeli speillione s!}. warunki okreSJone w ustawie. 

3. 	 W sytuacji 0 kt6rej mowa w us\. 2, do wniosku 0 zawarcie umowy naleZy dodatkowo doJ<}czyc 
schemat wewn~trznej instalacji wodoci!}gowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem 

http:budyo.k.6w
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gt6wnym, v.rraz Z okre.sleniem lokalizacji wszystkich punkt6w czerpalnych w obr~bie budynku 
wieioiokalowego. 

§ 10. 

I . 	 Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skulkuj<Jce zmian4 trcici umowy Odbiorca uslug powinien 
zgtaszac w przedsiC(biorslwle w cillgu 7 dnL 

2. 	 Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy. 

§II. 

Miejscem wydania ruczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru sciek6w jest 

granica wlasnoSci Przy1llCZY, llI"Z<ldzen i instalacji wodoci~owych i kanaJizacyjnych. 

Rozdzial4 


Spos6b rozliczeo W oparciu 0 ceny i stawki oplat ustalone w taryfach 


§ 12. 

Rozliczenia za uslugi zaopatrzenia w wod~ 5tl prowadzone przez Przedsi¥biorstwo z Odbiorc4 w 

oparciu a ceny i stawki oplat okre.slone w taryfie, 

§ 13. 

1. 	 Hose pobranej wody ustala s if( na podslawie: 
I) wska.zail wodomierza gJ6wnego; 
2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czeJ]Jalnych w budynkach wielolokalowych; 
3) przeci«tnych norm zuZycia wody. 

2. 	 Przedsi«biorstwo dokonuje montai:U i demontaZu wlasnych wodomierzy w celu vvymiany, 
naprawy, legalizacji, wykonania przeglijd6w technicznych oraz zmiany srednicy wodomierza 
w przypadkach uzasadnionych wielkosci<J poboru wody. 

3. 	 Jesli rozliczanie odbywa si« na podslawie przeciytnych nonn zuZycia wody, Odbiorca jest 
obowi<J.zany do powiadomienia w ci<J.gu 7 dni 0 wszelkich zmianach skutkuj'lcych koniecznosciij 
zmiany rozliczen, w szczeg6lnoSci: iloSc i os6b zamieszkuj<J.cych lub przebywaj'lcych na 
nieruchomosci, zwi~kszenja hodowli , upraw i produkcji . 

§ 14. 

W przypadJ..."U stwierdzenia nieprawidJowego dzia!ania wodomierza gt6wnego ilose pobranej 
wody ustala si« na podstawie sredniego zUZycia wody w okresie 3 miesi~cy przed 
stwierdzeniem rueprawid!owego dzialania wodomierza., a gdy rue jest to moiliwe - na 
podslawie sredniego zuZycia wody w analogicznym okresie roku ubieglego lub iloczynu 
sredniomiesi~cznego zuZycia wody w roku ubieglym i liczby miesiycy nieprawidlowego 
dziaJania wodomierza. 

§ 15. 

1. 	 Odczyt wOdomierzy: gJ6wnego, dodatkowego, Iokalowego, w punkcie czerpalnym na uj~ciu 
wtasnym wody Jub urz'ldzenia pomiarowego nastt(puje w umownych okresach rozliczeruowych. 

2. 	 Odczyru osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentuj'lca Przedsiybiorstv/o. 



§ 16. 


1. 	 Podstaw<l obci<lzenia Odbiorcy naletnosci<} za ustugi swiadczone przez Przedsiybiorstwo 
wodoci<Jgowe jest faktura. 

2. 	 Odbiorca us rug dokonuje zaplaty za dostarczon() wod~ w terminie okreSlonym w fakturze, kt6ry 
nie moZe bye k.r6tszy nii. 14 dni od daty jej wystania lub dostarczenia w iMY spos6b. 

3. 	 Zgloszenie przez Odbiorc'r uslug zastrzeien do wysokoki fak1ury nie wstrzymuje jej zapJary. 
4. 	 W przypadku nadplaty zaJicza si~ jq na poczet przyszlych naleZnosci lub, na 2:l!danie Odbiorcy 

usrug, zwraca siy j<l w tenninie 14 dni od dnia zlozenia wniosku w tej sprawie. 
5. 	 Rozliczenie ilosei swiadczonych przez przedsiybiorstwo wociociClgowe uslug jest dokonywane na 

podstawie wskazail wodomierzy lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze 
przy zmianie cen za wody, kt6rych Hose oie jest ustalana w oparciu a przeciytne narmy zuZycia 
wody zgodnie z akruaJnie obowi¥ujC)cym rozporz.<.J:dzeniem w sprawie warunk6w rozliczen za 
zbiorowe zaopatrzenie w wade; i zbiorowe odprowadzanie sc iek6w. 

6. 	 Poinfonnowanie odbiorey uslug 0 rodzaju, wysokosci i warunkach stosowania taryfowych cen 
i stawek aplat odbywa siC; w spos6b i na warunkach okreSlonych ustaw~. 

§ 17. 

W przypadku budynku wielolokalowego, w kt6rym Odbiorcami uSlug s,!: r6wniez osoby 

korzystajqce z poszczegolnych 10kaJi , PrzedsjlYbiorstwo wodocicmowe wystawia odrybn<} faJ...1Ur~ 

:za.rz<)dcy lub wlaScicielowi takiego budynku oraz odn;bne faktury osobom korzystaj¥ym z lokali , 

kt6re majq zaw~ odrc;bnC} umow~ z przedsi.ybiorslwem wodod'lgowym. 

§ 18. 

Prz.edsic;biorstwo wodoci~owe na wrUosek Odbiorcy usrug dokonuje sprawdzenia prawidlowosei 
dzialania wodomierza. 

Rozdzial5 


WaruDki przy1ltczania do sieci 


§ 19. 

1. 	 Przyi'lczenie nieruchomosci do sleei wodoci'}gowej odbywa s i~ na pisemny wniQsek zlozony 
przez osoby ubiegaj,!c'} siC; 0 przyJ'l:czenie. 

2. 	 Z wnioskiern 0 przyl,!:czenie do sieci wodoeiqgowej maze wyste;powac osoba, kt6rej 
nieruchomosc rna bye przylEJczona do sleci, posiadajqca tytu1 prawny do korzystania 
z nieruchomoSci albo osoha, ktora korzysta z nieruchornosci alba osoba, kt6ra korzysta 
z nieruchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnyrn. 

3. 	 Przedsi~biorsrwo wodoci~gowe udostc;pnia zainteresowanym wzf:Jr wniosku. 
4. 	 Przeds i~biorstwo j est obowhtzane przyl(Jczyc do sieci nieruchomose osoby ubiegaj(Jcej Slly 

a przyl(Jczenie, jezeli istniej'l techniczne mozliwosci swiadczenia usrug. Moiliwosci Ie 
warunkowane S<j, usytuowaniem nieruchomosci oraz zdolnoSciami dostawczymi j przepustowymi 
istniejllcej sieci wodoci~gowej ; 

§ 20. 

1. 	 Osoba ubiegaj<}ca sit( 0 przyt!}czerue jej nieruchomosci do sieci sk!ada w Przedsic;biorstwie 
\vniosek 0 przyt(Jczenie. J..."16ry zawiera co najmniej : 

1) 	 lm i~ j nazwisko (nazw~) wnioskodawcy, wzgl¢nie spos6b reprezeOlacji wnioskodawcy wraz 
z dokumentern (lub jego kopiV potwierdzaj<J.cym jej prawid~owose, a w raz ie dzialania 
wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstaw.y umocowania, adres do koresponde.ncj i, 



2) rodzaj przylqczenia (wodociqgowe, ); 

3) planowamj. wielkosc poboru, wymagane cisnienie wody orazjej przeznaczenie ~ 


4) opis nieruchomosci, do kt6rej ~dzie dostarczana woda, W szczeg61nosci jej lokalizacja 

przeznaczenie (mieszkalne, uZylkowe, inne); 


5) wskazanie planowanego tenninu rozpoczycia poboru wody ; 

6) podpis wnioskodawcy. 


2. 	 Do wniosku 0 kt6rym mowa, osoba ubiegaj,!:ca siy 0 przyl'lczenje do sieci: 
J) 	 zal<)cza plan sytuacyjny na kopii aktuaJnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjytej 

do paiistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, okreslaj,!:cy usytuowanie nieruchomosci 

wzgllrdem jstniej"cych sieci wodocif}gowej oraz innych obiekt6w i UfZ4dzen uzbrojenia terenu. 

3. Przedsi~biorstwo wydaje warun.k.i przyiCJczenia do sieci albo uzasadnia odmow~ ich wydania, 
w tenninie; 

1) 21 doi od dnia zlozenia wniosku 0 wydanie warunk6w przy1'lczenja do sieci, w przypadku 
budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajduj'lcych s icr w zabudowie zagrodowej 

2) 45 dni ad dnia zlozenia wniosku a wydanie warunk6w przyhlczenia do sieci, w pozastal'ych 
przypadkach 

4. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkaeh Przedsil(biarstwo mote przedluZyc tenniny okreslone 
w ust. 3, odpowiednio 0 kolejne 2 J alba 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu 
ubiegajllcego silt 0 przyl'lczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego prLedluZenia, 

S. Przedsittbiorstwo potwierdza pisemne zlozen..ie wniosku okIeslaj(Jc dater jego zlozenia. 

6. przedsil(biorstwo v.rysyta warunki techniczne przyl,!-czenia nieruchamosci do siee i li stownie za 
potwierdzeniem odbioru. 

7. Przedsittbiorstwo rue pobiera oplat za wydanie wanrnk6w przyl<}czenia do sieei. a tak.i.e ich 
zmiany, aktualizacjer lub przeniesienie na inny podmiot. 

§21. 

I. 	 Warunki techniczne przylqczenia okreslaj<t: 
1) lokalizacjt( nieruchomosci osoby ubiegaj<}cej sicr 0 przyl(Jczenie; 
2) miejsce i spos6b przyJqczenia nieruchomosci do sieei wodoci"gowej ; 
3) parametry techniczne przylqcza wodociqgowego, w tym miejsce zainstalowania wodomierza 

gMwnego Ueieli bylo przedmiotern wniosku), okreSlenie dopuszczalnych ilosci dostarczanej 
wody; 

4) zakres dokumentacji technicznej, kt6r'l opracowuje osoba ubiegaj'lca si~ 0 przytqczenie 
nieruchomoSci do sied; 

5) okres waznosci wydanych warunk6w przyl,!-czenia. 

§ 22. 

1. 	 Kat.da nierucbomosc powlJUla bye przyl'lczona do Slecl jednym, odr~bnym przyl~czem 

wodoc i'lsowym. 
2. 	 Dopuszcza si((, ze na wniosek odbiorcy do jedoej oieruchomosci mote bye doprowadzone 

wi~cej niz jedno przyl'!cze. W takim przypadku kaz.de przyl~cze zaopatrzone jest w odrcrbny 
wodomierz gl6wny, podlegaj,!cy odrybnemu rozliczeniu. 



Rozdzial6 

Warunki tecboiczne okrcilaj:,.ce mozliwosci dost~pu do ustug wodociltgowych 


§23 

1. 	 Warunki teclmiczne przyJ<}czenia do sieci wodoci'lgowej okresla si'r na podstawie mapy 
sytuacyjno-wysokosc iowej, k16ra okre.sla umiejscowienie istniej<Jcej sieci wodoci'lgowej 
wzgl~dem przedmiotowej dzialki. 

2. 	 Warunkl techniczne, jakie naieZy spehUc przy przyl<}.Czeniu do steei wodoci<Jgowej na lererue 
Gminy Nowe Miasto wydawane s'l osobie ubiegajqcej sit; 0 przy l'lczenie do sieei wodociCjgowej 
na jej pisemny wniosek. 

3. 	 Jeteli ~ spetnione warunki technic21lc, umoiliwiajqce podl'1czenie nieruchomosci do sieei, 
Przedsi~biorstwo wydaje osobie ubiegaj'lcej si~ 0 podhlczenie nieruchomosci warunki 
przylqczenia do sieei wodociqgowej. Warunki przyt'1czenia do sieci wydane przez 
Przedsi'rbiorstwo s'l watne na okres 21at od dnia ich wydania; 

4. 	 W razie braku moi:liwosci podhj.czenia nierucbomosci do sieci, Przedsi'rbiorstwo infonnuje 0 

tym oso~ ubiegaj'1cq Sty 0 podJ'lczenie, wskazujijc wyra:Z:nie na powody, kt6re uniemoiJiwiaj'l 
podj~czenie. 

§ 24. 

1. 	 Mozliwosc dost~pu do uslug wodoci<Jgowych w przyszlosci okreSlaj<J wieloletnie plany rozwoju 
i modemizacji urz<Jdzen wodocitJgowych, kt6re zawierajCj planowany zakres uslug 
wodoci'l:gowych. 

2. 	 Dost~p do usrug Przedsj~biorstwa uwarunkowany jest teclmicznymi moZliwo§Ciami istniej<l.cych 
ll!Z.Cj.dzen wodoci<Jgowych takimi jak: 


1) stan techniczny urzqdzen wodoci<J:.gowych, 

2) zdolnosc produkcyjna, 

3) Jokalizacja nieruchomosci, 

4) przepustowosc uI71j.dzeil wodoci'lgowych. 


3. 	 Istniej,!ca siec wodoci<j.gowa v.;ybudowanajest z ruroci,!gow AC, PE HD i PCV 0 srednicach od 
050 do 0280 

4. 	 Osoby zainteresowane przyrijczeniem do sieci mog,! uzyskac informacje 0 dost~pnosci ustug 
w Przedsiybiorstwie wodoci<}gowym iub w UIZ'rdzie Gminy, kt6re udos~pnla nleodplatoie do 
wgliJd u: wieloJetnie pJany rozwoju i modernizacji oraz niniejszy regularnin. 

5. 	 W przypadku braku warunk6w swiadczenia usrug, Przedsiybiorstwo wodoci'lgowe informuje 
wnioskodawC(( 0 wanmkach, kt6re naJety speb:Uc w celu przyl,!:czenia do u.rz.<¥izen zbiorowego 
zaopatrzerua w wod~. 

6. 	 W przypadku braJcu warunk6w swiadczenia uslug, Przedsiybiorstwo nie wydaje warunk6w 
przyl¥zerua do sieci. 

Rozdzial7 


Spos6b dokooywania przez przedsi~biorstwo wodociilgowe 


odbioru lV)'konanego przyl~cza 


§ 25. 

1. 	 Wykonane przy1'lcze podJega odbiorowi technicznemu, kt6ry polega na sprawdzeniu przez 
Przedsi'rbiorsrwo wodoci'l80we zgodnosci wykonania przyJ'}cza z wydanymi przez 
Przeds i~biorsrwo warunkami piq19czenia , w tym kontroJi: 

http:okrcilaj:,.ce


1) ulozenia i sposobu montaZli rur w otwartym wykop ie; 


2) wykonania studni wOdomierzowej na przy l~czu wodociqgowym; 


2. 	 Odbi6r techniczny jest przeprowadzany przy udziale upowamionyeh przedstawicieii stron. 
3. 	 Prorok61 odbioru przylQeza i dopuszczelua do ekspJoataej i powinien zawierac co najrnniej: 

1) dat, odbioru; 
2) przedmiot odbioru z wyszczeg61nieniem przeznaczenia przyl<Jcza (rodzaju: wodoei<Jgowe)) 

sredn.icy, matenal6w i dlugosci, ; 


3) sklad komisji, w tym: wykonawc~ i u±ytkownika; 

4) adres nieruchomosci, do kt6rej wykonano pOdl'}czenie; 

5) podpisy czlonk6w komisji. 


4. 	 Pro tok61 odbioru przy1<tcza j dopuszczenia do eksp loatacji stanowi potwierdzenie prawid~owosci 
jego wykonania i jego podpisanie przez strony upowatnia Odbiorc~ usrug do zlot.enia pisemnego 
wniosku 0 zawarcie umowy. 

5. 	 przedsiybiorstwo nie pobiera opial za odbi6r przyl<tcza wodocii}gowego, a takZe za wli}czenie 

pOWYZszego przyl<teza do sieei oraz za inne zezwolenia z tym zwi(Jzane. 

Rozdzial8 


Spos6b postc;powania w przypadku niedotrzymania ci~glosci uslug i odpowiednicb 

parametr6w dostarczanej wody. 


§ 26. 

1. 	 Przedsi~biorstwo informuje Odbiorc6w 0: 

1) planowanyeh przerwach lub ograniezeniach w dostawie wody; 

2) stopni u przewidywanego obnizenia jakosc i wady; 


- w spos6b zwyczajowo przyjyty, co najrnniej na dwa dni przed planowanym terminem. 

2. 	 W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj'}cej 12 godzin, Przedsiybiorstwo udostypnia 
zastypczy punkt poboru wody i wskazuj'!:c jego lokalizaejcy, informuje Odbiorc6w 0 mozliwosci 
korzystania z tego punk.tu. 

3. 	 W naglych przypadkach .n.iedotrzymania ci(JgloSci usrug i odpowiednich parametr6w dostarezanej 
wody) Przedsiybiorslwo infonnuje ruezw10cznie Odbiore6w 0 rodzaj u zakl6ceil i przewidywanym 
czasie jeh trwania. 

4. 	 Zgodnie w art. 8 ust. 1 ustav.-y 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wociy i zbiorowym odprowadzaniu 
sciek6w Przedsiybiorstwo wodoci:mowe rna prawo odci,!c dostawy wody. 

Rozdzial9 


Staodardy obslugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby zaJatwiaoia reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczil cycb w szczegolnosci zakJoce.o w dostawie wody . 


§ 27. 

1. 	 Przedsiybiorstwo wodociOlgowe zapewrua wy~bnione stanowisko pracy do spraw obstugi 
klienta. 

2. 	 Odbiorca usrug rna prawo do uzyskania od Przedsiybiorstwa wodociCj,gowego: 
I) wszeLk..ieh infonnaeji dotyCZ4cych realizowanyeh przez przedsiybiorstwo uslug; 
2) wyjaSnienja treSci: umowy 0 zaopalrzenie w wod~ lub odprowadzanie Sciek6w, warunkow 

przylqczenia i innych wj~eych Odbiorc~ usrug dokument6w; 
3) infonnacji 0 przewidywanych zakl6ceniach i przerwach w realizacji uslugi zaopatrzenia w wod'r 

lub odprowadzania sciek6w; 
4) wystcrpuj<lcych awarii Ul'Z.fldzen wodoci'}gowych. 



§ 28. 


1. 	 Odbiorca usrug ma prawo do zglaszania reklamacji dorycZ4cych sposobu wykonywania przez 

Przedsiybiorstwo wodoci'lgowe wnowy, w szczeg6lnosci ilosei i jakosci swiadczonych uslug 
oraz wysokosci naliczonych apIat za te usrugi. 

2. 	 RekJamacja mote bye zglaszana w fonnie pisemnej. osobiscie przez zainteresowanego w siedzibie 
Przedsiybiorstw~ lis tem poleconym lub za pomoq poczty elektronicznej , po powzjltciu infoffilacji 

o wyst'lpieniu zdanenia stanowl'lCego pOdSlawIY jej zJotenia (ni e poZniej nii: w tenninie 30 dill 
od zdarzenia). 

3. 	 Przedsiybiorstwo wodoci'lgowe jest zobowi'lzane rozpatrzyc rekJamacjy bez zbydnej zw1oki, W 

terminie do 14 dni roboczych od dnia zlozenia reklamacji w siedzibie Przedsi~biorstwa lub jej 
doryczenia Przedsiybiorstwu wodoci'lgowemu winny sposab. Jeteli istnieje koniecznos6 
przeprowadzerua szczeg6lowego postypowania wyjaSrUajq.cego, termin ten maze ulec 

prz.e<lluteniu do 30 d"i . 
4. 	 RekJamacja powinna zawierac: 


1) imiy i nazwisko lub firmy Odbio rcy oraz jego adres zamieszkania bc,d± siedziby; 

2) numer i dat<; zawarcia umowy Uezeli zostata zawarta w formie pisemnej); 


3) opis przedmiotu reklamacji ; 

4) przedstawienie okoiicznosci uzasadniajqcych reklam acj~; 


5) podpis skladaj~cej reklamacj ~. 


5. 	 Przedsi~biorstwo udziela odpowiedzi na rekJarnacjy w fonnie pisemnej . Odmowa uwzglydnienia 
rekJaruacji przez Przedsiybiorstwo w calosci lub w czysci wymaga spo£'Z4dzenia uzasadnierua. 

6. 	 Jezeli rozpatrzenie reklamacji \\!)'maga podj~ia czynnasei na tereme nieruchomoSci nruez.,cej 

do Odbiorcy, udost((prua on nieruchomosc osobom reprezentuj<lcym PrzedsiybioTStwo. Zaniechanie 
tego obowi¢u wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. 

7. 	 lnfonnacja 0 sposobie rozpatrzeru3 reklamacji winna zawierac r6wniez okreslenie fanny i sposobu 
ewentuaJnego rozliezenia. 

§ 29. 

Informacje podane przez Odbiorc~ w umowie, dotycZ4ce w szczega lnosc i: adresu siedziby lub 
miejsca zarnieszkania, adresu do korespondencji , wi~ strony do czasu pisemnego zawiadomienia 0 

ieh zmianie przez Odbiorc~ , 

§ 30. 

1. 	 W przypadku op62nienia z wpl:atzJ naietnoSci, Przedsi'rbiorstwo \\!),stawia upomnienie. 

2. 	 Upomnienie moze zostac wyslane Odbiorcy rue cz~sciej , niz raz w miesi'lcu. 

Rozdzial 10 


Waruoki dostarczania wody 03 cele przeciwpotarowe 


§31. 

1. 	 Warunki dostarczania przez Przedsic;biorstwo wody Da ceJe przeciwp0Zarowe musZ4 bye 
w szczeg61nosei zgodne z przepisami 0 ochronie przeciwpoZarowej , a takz.e przepisami 
wydanymi przez ministra wla..sciwego do spraw wewm;trznyeh okreslajqcymi sposoby i warunki 
ochrony przeeiwpoZarowej budynk6w, irmych obiekt6w budowlanych j terenaw oraz wymagania 
w zakresie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodif oraz drag poiarowyeh. 



2. 	 Przedsiybiorstwo wodocil.Jgowe ustala, w porozwnieniu z miejscowym komendantem Paiistwowej 
• 	 StraZy Potarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpoi.arowe Z uf'Z<ldzen 

wodoci<lgowych. z uwzgl~dnieniem warunk6w technicznych i wymagaiJ. zwi<}Zanych z 
wykonywaruem przez Przedsiybiorstwo zadaiJ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ 

przeznaczon<l do spoZycia przez ludzi. 
3. 	 W przypadku poboru wody na cele przeciwp0iarowe z UI'Z4dzen wodoci<lgowych, kt6ryrni woda 

dostarczana jest do iIU1ych Odbiorc6w uslug, jednostka niezwloc2l1ie przekazuje Przedsi~biorstwu 
informacje 0 ilosci pobranej wody. 

§ 32. 

Za wader Zll.Zy"g na cele przecmrpozarowe Przedsiybiorstwo wodoci~owe obci¥a grrun,(, na 
podstawie cen i stawek oplat ustalonych w taryfie. 


