
UCHWALA NR 2J8IXXXU2021 
RADY GMlNY NOWE MJASTO 

z dnia 30 lislOpada 202 1 r. 

w sprawle przyj~ia projektu Regulaminu dostarczaoia wody oa tercoie Gminy Nowe Miaslo 

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkt 15 ustawy z dnia & mares 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym (t .j . Oz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz art . 19 usl . I ustawy z dnia 7 curwc.a 200 1 r. 0 zbiorowym zaopalrZen iu w wody 
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (I.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze 2m.), W zwi4Zku z art, 35 ust. 2 ustawy 
z doia J3 lutego 2020 roku 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niekt6rych innych USlaW (Oz, U. Z 2020 
roku poz. 471), Rada Ominy Nowe Miaslo uchwala, co nast~puje : 

§ 1. Przyjmuje si(: projekt Regulaminu dostarczania wOOy ot!. (erenie Ominy Nowt Miaslo. stanowi<Jcy 
zal~cznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Projekl regulsminu przekazuje si«r do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarz.4du Gospodark i 
Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

§ 3. Troci moe uchwala Nr 2261XXV11112021 z dnia IS paidziemika 2021 rolcu w sprawie przyj~ia 
projektu regulaminu dOSlarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza sit:: W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ S. Uchwala wchodzi w tycie z dniem podj~i8. 
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ZallJcznik do uehwaty Nr 238/XXXm02 J 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 Iistopada 2021 r. 

REGULAMJN DOSTAACZANIA WODY 

Rozmiat 1. 

Postanowienia ogolne 


§ I. Regulamin okre~Ia prawa I obowi¢i Przedsi~bjorstwa wodocillgowego oraz Odbiorc6w usrug 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wody oa terenie Ominy Nowe Miaslo, 

§ 2. Uekroc w regu lam inie utywa si~ olertSlenia "ustawa", nalety przez 10 rorumiec USlaw~ z dnia 
7 ezerwea 2001 rolcu 0 zbiorowym zaopalrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu seiek6w (lekst 
jednolily Dz.U. z 2020r., poz. 2028), 

§ 3.lIekrot w regulaminie uZywa Sly okrdlenia "umowa", nalety przez 10 rozumiec umowy 0 zaopalrzenie 
w wody. 

§ 4. Utytym w Regulaminie pojyciom nalety przypisywac znaczenie jalde nadajll im akty prawne 
wytszego rz~u, w tym w szczegolnoSci Uslawa. 

Rozdl,ial 2. 

Minimalny poziom uslug swiadczonych przez prLedsi~biorstwo wododilgowe w zakresie dostarczania 


wody 


§ S. I. Przeds i~biors two wodocilJgowe oa podstawie zawaI1 ej umowy 0 zaopatrzenie w wody j warunk6w 
teehnicznych wykonywania uslug: 

1) dostarcza Odbiorcy ustug wody w ilosei nie mniejszej niz 1,5 m'lh i pod odpowiednim cisnieniem 
nie niiszym nit 0,06 MPa w miejscu wl(!czenia do Sieci. zgodnym W s1.czeg6lnosci z przepisami wydanymi 
na pod,stawie ustawy Prawo budowlane; 

2) dostarcza Odbiorcy ustug wody 0 jakosci przeznaczonej do spozycia pr.rez \udzi, 0 parametrach 
okreSlonych waktualnym RozporaJdzeniu Mioistrn Zdrowia w spraw ie jakoki wody przeznaczonej do 
spozye ia przez ludzi. 

§ 6. 1. Przeds iybiorstwo wodocilJgowe prowadzi regulamq wewn.ylrzn(! 1c.ontrol'r jakosci dosLarczanej wOOy 
przeznaezonej do spotycia piLez ludzi. 

2. Przedsifybiorstwo wodociQgowe inronnuje ko nsument6w 0 jakoki wody przeznac1.onej do spoZycia 
przez ludzi w ronnie i trybie ol<reslooym przepisami ustawy. 

Rozdzial3. 

Waruoki i tryb zawierania um6w z odbiorcami uslug 


§ 7. I. Swiadczenie ustug zaopatrzenla w wody odbywa siy na podSlawie pisemnej umowy zawartej rni~dzy 
Przedsi~biorstwem wodoeiqgowy m, a Odbiorc'l ustug. 

2, Umowa, 0 ktorej mowa w ust. 1, zawiera w szczegoln osci postanowienia dotycZljce: 

J) iloSei i jakosci swiadczonych ustug wododQgowych oraz warunk6w ieh swiadczenia; 

2) sposobu i tennin6w wzajemnych rozlicze o; 


3) praw i obowi'lzk6w stron umowy; 


4) warunk6w usuwani a awarii przyl'lczy wodociqgowych b~dlJcych w posiadaniu odb iorcy usiug; 

5) procedur i warunk6w kon!roli urLi}dzen wodoci'lgowych; 

6) ustaleil zawartych w zezwoleoiu przedsi~biors(wa na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zaopatrzenia 
w wod~; 

7) okresu obowi'lzywania umowy oraz odpowiedzia lnoki stron z.a niedotrzymanie warunk:6w umowy, w rym 
warunk6w wypowi edzenia. 

ld: DC1F'266E-32F9-432B·A863·IB9AAAC IOF 1!1. Podpisany Slrona I 



3. Zawarcie umowy 0 dOslarczanie wody nastypuje Z osoblJ, kt6rej nieruchomoU zostata przyt'"lczona do 
sieci, na pisemny wniosek tej osoby lub Przedsiybiorstwa. 

§ 8. I. Przedsi~biorstwo wodoci<l&owe udostt;pnia zainteresowanym wz6r wniosku 0 zawarcie umowy. 

2. Wz6r, 0 klorym mowa w ust. I . okre~la dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy 
przedmiotowo istotne, w szczeg61noSci olcrdlenie jlosci i jako~i Swiadczonych usrug. 

3. Wraz z wnioskiem, 0 kt6rym mowa w us! 1, wnioskodawca przedstawia Przedsitrbiorstwu: 

I) dokument okreslaji}cy aktualny stan prawny nieruchomosci, z wyjqtkiem sytuacj i, 0 kt6rej mowa 
w art. 6 us!. 4 ustawy; 

2) w prLYpadku os6b prawnych, przedsi~biorc6w i insty tucji - odpis z wlaSciwego rejestru wskazujilCY na 
spos6b reprezeotacji podmiotu. 

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

§ 9. I. Jezeli nieruchomoSc jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynl< ami wieiolokalowyrrti 
umowa, 0 kt6rej mowa powyzej, jest zawierana z ich wiaScicielem lub z zaf"llld~. 

2. Na wniosek wlaSciciela lub zarL<}dcy budy nku wielolokalowego lub budynk6w wielolokaJowych, 
Przedsi~biorstwo wodociqgowe zawiera umowy, 0 kt6rej mowa powyzej, lakie z osobi} korzystajllClJ z lokalu 
wskazaniJ we wniosku , jeteli spemione sll warunki ok.re~lone w ustawi e. 

3. W sytuacji 0 kt6rej mowa w liSt. 2. do wniosku 0 zawarcie umowy nalety dodatkowo dolllCZYC schemal 
wewn~trznej instalacji wodoci~gowej w budynlcu wielolokalowym za wodomierzem gl6wny m. wraz 
z okres leniem lokali zacj i wszystkich punktow czerpalnych W obrybie budynku wielolokalowego. 

§ 10. I. Wszelkie zmiany faklyczne i prawne skutkuj:tce zroian!! tre~ci umowy Odbiorca ustug powinien 
zglaszac w Przedsi~biorstwie w cillgu 7 dni. 

2. Zmiana laryfy nie wymaga zmiany uroowy. 

§ 11. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. dostawy wOOy lub odbioru k iekow 
jest gra nica wlasnosci przyl!\czy. uf"llldzen i instaiacji wodoci~gowych i kanali7..acyjn ych. 

&o~dziaI4. 

Sposob rorliczeli w oparciu 0 ctny i stawki opilit usulone w tary rach 

§ 12. Rozliczenia za usrugi zaopatrzenia w wod~ s'l prowadzone przez Przedsi~biorstwo z OdbiorclJ 
w oparciu °ceny i stawki oplat okre~ lone w taryfie. 

§ 13. I. Ilose pobranej wooy usta la siy oa podstawie: 

I) wskazao wodomierza gl6wnego; 

2) wskazania wodomierzy w lokalach lub pay punktach czerpalnyc h w budynkach wielolokalowych; 

3) przeciytnych norm zuZycia wady. 

2. Przedsi~biorstwo dokonuje montazu i demontaZu wlasnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, 
legalizacj i. wykonania przegli}d6w technicznych oraz zmiany ~rednicy wOOomierza w przypadkach 
uzasadnionych wie lkoscieJ poooru wody. 

3. JeSli rozliczanie odbywa Sly na podstawie przeciytnych nonn zuzycia wooy, Odbiorca jest obowilJZllny 
do powiadomien ia w ci'lgu 7 dni 0 wszelkich zmianach skutkuj'lcych koniecznoscill zmiany rozliczen, 
w szczeg6lnosci: ilosci os6b zamieszkujllcych lub przebywajllcych na nieruchomoSci, zwi ~kszenia hodowli. 
upraw i prooukcj i. 

§ 14. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dzialan ia wodomierza gl6wnego ilo~ pobranej wody 
ustala siy na podstawie sredniego zutycia wody w okresie 3 miesi~cy przed stwierdzeniem nieprawidlowego 
dzialania wodom ierza, a gdy nie jest to moiJiwe - na podstaw ie sredniego zu2ycia wOOy wanalogicznym 
okresie roku ubieglego lub iloczy nu sredniomiesi~cznego zutycia wody w roku ubieglym i ii czby mies i ~cy 

nieprawidlowego dzialan ia wodomierza. 

§ 15. I. Odczyt wodomieny: gl6wnego. dodatkowego. lokalowego. w punkcie czerpai nym na uj~i u 
w\asnym wody lub u!'U)dzenia pomiarowego nastlfpuje w umownych okresach rozliczeniowych. 
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2. Odczyru osobislego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentujl)C3 Przedsil(biorstwo. 

§ 16. 1. PodstawlJ obci4tenia Odbiorcy na!ei:no~ci~ za usrugi ~wiadczone przez Pnedsi~biorstwo 

wodocillgowe jest faktura. 

2.0dbiorca uslug dokonuje zaplaty z.a dostarczonEl wodl( w terminie okrdlooym W faktune. kt6ry 
nie moze bye krotszy nit 14 dni ad daty jej wystania lub doslarczenia w iMY spos6b. 

3. Zgtoszcnie przez Odbiorc~ uslug zastrze"ien do wysokoki faktury nie wSLrzymuje jej zaplaty. 

4. W przypadku nadptaty zalicza si~ jij na poczet prl)"sztyeh naletno~ci lub, oa utdaoie Odbiorcy ustug, 
zwraca siy jij w tennioie 14 dni od doia z~otenia wniosku w tej sprawie. 

5. Rozliczenie iloki swiadczonych pn:ez przedsiyb iorstwo wodocillgowe usrug jest dokonywane na 
podstawie wskazar\ wodomierzy lub na podstawie umowy . przynajrnniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie 
cen za wod~. kt6rych ilost nie jest uSlalana w oparciu 0 przeciylne normy zuzycia wooy zgodnie z aktualnie 
obowi<lZUj'lcym rozpofZ4dzeniem w sprawie warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodl( i zbioTowe 
odprowadlanie Sciek6w. 

6. Poinfonnowanie odbiorcy us rng 0 rodzaju, wysokoSci i warunkach slosowania taryfowyeh ce n i stawek 
optat odbywa siy w spos6b i oa warunkach okreslonych ustawEl. 

§ 17. W przypadku budynku wielolokalowego, w kt6rym Odbiorcami uslug s<l: T6wniet osoby korzystaj!lce 
z poszczeg6lnyeh lokali, Przedsil(biorstwo wodoci!lgowe wystawia odnrbo'l faktur~ Z8T"l1ldey lub wla~cicielowi 
takiego budynku omz odr~bne faktury osobam konystajlleym z lokali, kt6re maj~ zawartl) odr~btll:l umow~ 
z Przedsiybiorstwern wodoci'1gowym. 

§ 18. Przedsiybiorstwo wodoci'1gowe na wniosek OdbioTCY ustug dokonuje sprawdzenia prawidlowo~ci 
dziataoia wodomierza. 

RozdzialS. 

Warunki przyhtczania do sied 


§ 19. \. Przy11lczenie nieruchomosci do sieci wodocillgowej odbywa Sly na pisemny wniosek ztoz.ony przez 
osaby ubiegajllC!j. siy 0 pity1llezenie. 

2. Z wnioskiem 0 przyillczenie do sieei wodociqgowej maze wyst~powa(; osoba, kt6rej nieruchomo~(; rna 
bye Przylllczolla do sieci. posiadajElC3 tylul prawny do korzystania z oieruehomosci alba osoba, kt6ra korzysta 
z nieruchomo!ici albo osoba, kt6ra korzysta z nielllchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnym. 

3. Przedsi~biorstwo wodocillgowe udastypnia zaioteresowanyrn wz6r wniosku. 

4. Przedsi~biorslwo jest obowi4Z8ne przy1llczyc do sieci nieruchomo~t osoby ubiegaj!)eej si,; 
o przylqczenie, jeteli istniej'l Icchniczne motliwosei swiadczenia uslug. Motliwosci Ie warunkowane s'l 
usytuowaniern nieruchomOSci omz zdolnok iami dostawczyrni i przepustowymi iSlniej"eej sieci wodocilJgowej 

§ 20. I. Osoba ubicgaj'lca si~ 0 przyl<}czeniejej nieruchomosci do sieci sklada w Przedsi~biorstwie wniosek 
o przyl<}czenie, kt6ry zawiera co najrnniej: 

I) imiy i nazwisko (nazwy) wnioskodawcy, wzg\ydnie sposOb reprezentacji wnioskodawcy Wraz 
z dokumentem (Iub jego kopi'!) potwierdzajElcym jej prawidlowosc, a w razie dzialania wnioskodawcy 
przez przedstawiciela - podstawy umocowania, adres do korespondencji, 

2) rodzaj przytllczen ia (wodocilJgowe); 

3) planowanll wielkoU poboru. wymaganecisnienie wody orazjej przeznaczenie; 

4) opis nieruchomoSci, do klorej ~dzie doslarczana woda, W szczeg61nok i jej lokaliU1cj a i przeznaczenie 
(m ieszkalne, utytkowe, inne); 

5) wskazanie pJanowanego terminu rozpoczycia poboru wody ; 

6) podpi s wnioskodawcy. 

2. Do wniosku 0 kt6rym mowa, osooo ubiegaj(Jca s iy 0 przyll)czenie do sieci zal'1cl.3 plan syruacyjoy na 
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jedooslkowej przyj'r1ej do panstwowego zasobu geodezyjnego 
i kartografi.cznego, okreslaj<}cy usytuowanie nieruchomosci wzsl~dem istniej<l:cych sieci wodoci<l:gowej omz 
innyeh obiekt6w j urzlldzen uzbrojenia terenu . 
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3. Przedsit;biorstwo wydaje warunki przyhlczenia do sied albo uzasadnia odmowl( ich wydania. 
w tcrminie: 

1) 21 dni 00 dnia zlotenia wniosku 0 wydanie warunk6w przylqczenia do sieei, w przypadku budynk6w 
mieszkalnych jednorOOzinnych, w tym znajdujqcych si~ w zabudowie zagrodowej 

2) 45 <ini od dnia zlounia wniosku 0 wydanie warunk6w przyllJczenia do sieei, w powstatych przypadkach 

4. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach Przedsi-:biorstwo mote przedlutye lemliny okre~lone 
w ust. 3, OOpowiednio 0 kolejne 21 albo 45 doi, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegajlJccgo si~ 
o przyhlezenie do sicei z podaniem uzasadnienia przyczyn lego przedtutenia. 

5. PiLedsi~biorstwo potwierdza pisemne zloZenie wniosku oiaeSiaj'lc dal~ jego zlozenia. 

6. Przedsi((biorstwo wysyla warunki leclmiczne przyllJezenia nieruchomo~i do sieei listownie za 
polwierdzeniem odbioru. 

7. Przedsi~biorstwo nie pobiera oplat za wydanie warunk6w przyllJczenia do sied, a lakie ich zmianl(, 
aklualizacj~ lub przeniesienie na iony podmiot. 

§ 21. 1. Warunki teclmiczoe przyi!jczeoia okreslajll: 

I) lokalizacjli nieruchomo~i osoby ubiegajflccj si~ 0 przyh,czenie; 

2) miejsce i sposob przyll}czenia nieruchomoSci do sleei wodocillgowej: 

J) parametry teehniczne przylflcza wodoci'lgowego, w tym miejsce zainstalowania wodoOlierza gl6woego 
(jeieli bylo przedOliotem wniosku), okreSlenie dopuszczalnych ilosci dostarczanej wOOy; 

4) zakres dokumentacji technicznej. ktol1l opracowujc osoba ubiegaj'lca si~ 0 przyl,!czenie nieruchomosci do 
sieel; 

5) okres wainosci wydanych warunkow Przyhlczenia. 

§ 22. I. Kaida nieruchomosc powinna bye przyl,!czona do sieci jednym. odr((bnym przyll}czem 
wodocil}gowym. 

2. Dopuszcza si~, ze na wniosek odbiorcy do jednej nieruchomosci moie bye doprowadzone wi~cej nit 
jedno przyJllcze. W takim przypadku katde przyl<:jcze zaopatrzone jest w odn;bny wodomierz glowny, 
podlegajl}CY odrybnemu rozli czeniu. 

Rozdzial6. 

Warunki tcchniczne okrdlajllce motliwo~ci dostf{pu do uslug wodocilJgowycb 


§ 23. [ . Warunki techniczne przylflczenia do sieei wodociflgowej okresla si~ na podstawie mapy 
sytuacyjno-wysokoSciowej, kt6ra okresla umiejseowienie iSlni ej'lcej sieei wodocil}gowej wzgl~dem 

przedmiotowej dzialki. 

2. Warunki lechniczne, Jakie oalezy spemi¢ przy przyll}czeniu do sieei wOOoci~gowej oa tereoie Gminy 
Nowe Miaslo wydawane ~ osobie ubiegajl}cej si~ 0 przyllJczenie do sieei wodociuowej oa jej pisemny 
wniosek. 

3. Jete li Sfl spelnione warunki techniczne, umozliwiajflce podl,!czenie nieruchomosd do sieci, 
przedsifl:biorstwo wydaje osobie ubiegaj&cej si~ 0 podl<:jczenie nieruehomosci warunki przylflczenia do sieei 
wOOocil}gowcj. Warunki Przy1llczenia do sieci wydane przez Przedsi~biorstwo Sfl wa.ine oa okres 2 lat od dnia 
ieh wydania; 

4. W razie braku mot liwoSci podl<:jczenia nieruchomoSci do sieei , Przed.si~biorstwo infonnuje 0 tym osob(( 
ubiegajl}cq si~ 0 podl,!czenie, wslcazuj'lc wyrainie na powody, kl6re uniemoztiwiajl} podll}czenie. 

§ 24. I. Dostypnosc do ustug wodocil}gowych uzalezniona jest od istnienia u~dzen wodoci'lsowych 
bydl}eych w posiadaniu Gminy Nowe Miasto . 

2.Dostyp do uslug Przedsifl:biorstwa uwarunkowany jest lechnicznymi motliwosciami istnicjflcych 
lIrz'ldzen wodocil}gowyeh takimi jak: 

I) sian techniczny uTZljdzen wodoci~gowych, 

2) zdolnose produkcyjna, 

J) lokalizacja nieruchomo~ci, 
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4) przepustowosc urzIldzen wodocillgOwych. 

J . Istniej'lca siee wodociqgowa wybudowana jest z rurocj~g6w AC. PE HD i pev 0 srednicach od 050 do 
0280. 

4. Osoby zainteresowane przyJlJczeniem do sicei mog4 uzyskat infonnacje 0 dost~pnoSci uslug 
w Przedsiybiorstwie wodoci!j.gowym lub w Urzydzie Omioy, kt6re udostypnia nieodptatnie do wgllldu: 
wieloletnie plaoy rozwoju i modemizacji oraz niniejszy regulamin. 

5. W przypadku braku warunk6w swiadczenia ustug, Przedsiybiorstwo wodocillgowe informuje 
wnioskodawcy 0 warunkach, k(6re nalety spehlic w celu przyillczenia do u~dzen zbiorowego uopauzenia 
w wody. 

6. W przypadku braku warunk6w swiadczenia ustug, przedsiybiorstwo nie wydaje warunk6w przylfjczenia 
do sieei. 

Rozdzial7. 

Sposob dokonywania przez pnedsiybiorstwo wOdochtgowe odbioru wykonanego przylllcza 


§ 25. I. Wykonane przylC}cze podlega odbiorowi techniclnemu, ktOry polega na sprawdzeniu przez 
przedsiybiorstwo wodociC}gowe zgodnosc i wykonania przylC}cza z wydanymi przez Przedslt;biorstwo 
warunkami przylC}czenia, w tyro konlroli : 

I) ulotenia i sposobu monlatu ruT w olWartym wykopie; 

2) wykonania studni wodomier.lowej oa przyl.,czu wodoci<tgowym. 

2. Odbi6r techniczny jest przeprowadzany przy udziale upowa1.nionych przedstawicie li stron. 

3. Protok61 odbioru przylqcza i dopuszczenia do eksploatacji powinien zawierac co najmniej: 

I) daly odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczegolnieniem przeznaczenia przylllC'£a (rodzaju: wodoci<)gowe), srednicy, 
materialow i dlugoki, ; 

3) sklad komisji, w tym: wykonawc~ i uZytkownika ; 

4) adres nieruchomosci, do kl6rej wykonano podl'lczeoie; 

5) podpisy czlonkow komisji . 

4. Protok61 odbioru przyl'lCla i dopuszczenia do eksploatacji stanowi pOlwierdzenie prawidlowosci jego 
wykonania i jego podpisanie przez strony upowUnia Odbiorc~ usrug do zlotenia pisemnego wniosku 
o zawarcie umowy . 

S. Przedsiybiorstwo nie pobiera optat za odbi6r przyl<)cza wodociqgowego, a takZe za wl"czenie 
powyzszego PrzY'ilcza do s ieci oraz za inne zezwolenia z tym zwi<).Z3ne. 

Rozdzial8. 

Spos6b Postl;powania w prlypadku niedotnymania ci~gtojci uslug i odpowicduich paramcCr6w 


dostarczaoej wody. 


§ 26. I. Przedsiybiorstwo informuje Odbiorc6w 0: 

I) planowanych przerwach lub ogrnoiczeniach w dostawie wody ; 

2) stopniu przewidywanego obniienia jakosci wody; 

- w spos6b zwyczajowo przyjyty, co oajmniej oa dwa doi prloCd planowanym terminem. 

2. W razi e przerwy w doslawie wody przekraczajC}ccj 12 godzin, PrzedsiybioTstwo udostypnia Z3StyPCZY 
punkl poboru wody i wskazuj'lc jego lokalizacj /f. infonnuje Odbiorc6w 0 mot liwosci korzystania z tego 
punktu. 

3. W naglych przypadkach niedotrzymania cil'lgioSci ustug i odpow iednich parnmetr6w dostarczanej wody, 
przedsiybiorslwo informuje niezwlocznie Odbiorc6w 0 rodzaju zaki6cen i pr.lewidywanym czasie ich trwaoia. 

4. Zgodnie wart. 8 usl i ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w 
Przeds iybiorstwo wodoci'lgowe ma prawo odcifJc dostawy wody. 
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Rozdzial9. 

Standardy obsfugi odbiorcow uslug, w tym sposoby :r.alatwiania rekJamacji oraz wymiany informacji 


dotycUlcycb w szczeg6lno~ci ukloceo w doslawie wOOy . 


§ 27. t. PrzedsiE(biorstwo wodoci<lgowe zapewnia wyodlYbnione stanowisko pracy do spraw obstugi 
klienta. 

2. Odbiorca uslug rna prawo do uzyskania od przedsif;biorstwa wodocilJgowego: 


I) wszelkich informacj i dotycztlcych realizowanych pnez Przeds iybiorstwo ustug; 


2) wyjaSnienia tresci: umowy 0 zaopatrzenie w wodl( !ub odprowadzanie sciek6w, warunk6w przyl~czenia 
i inoyeh wi'lZllcych Odbiorcy ustug dokumentow; 

3) infonnacji 0 przewidywanych zakl6ceniach i przerwach w realizacji uslugi zaopatrzenia w wodE( lub 
odprowadz.ania sciek6w; 

4) wystE(puj'lcych awani urL<fdzeo wodocillgowych. 

§ 28. 1. Odbiorca uslug rna prawo do zglaszania reklamacji dotycZlIcych sposobu wykonywa nia przez 
Przcdsil(biorstwo wodoci'lgowe umowy, w szczeg61noSci iloki ijako~ci swiadczonyeh ustug oraz wysokosci 
naliczonych oplat za Ie uslugi. 

2. Reklamac:ja mote bye zglaszana w formie pisemnej, osobi~cie przez zainteresowanego w siedzibie 
przedsil(biorslwa, lislem poleconym lub za pomoc~ poczty elektronieznej, po powzil(ciu informacji 
o wysUipieniu zdarzenia stanowil)cego podstaw~ j ej zlotenia (nie p6tniej nit w terminie 30 dni od zdarzenia). 

3. Przedsiybiorslwo wodoci<}gowe jest zobowi'lzane fozpatrzyc reklamacj~ bez zb¢nej zwloki, w terminie 
do 14 dni roboczych od doia zlotenia rek1amacji w siedzibie Przeds iybiorstwa 1ub jej dOfltClenia 
przedsic;biorstwu wodoci'lgowemu winny spos6b. Jezcli istnieje koniecznose prleprowadzenia szezeg~owego 
post~powania wyjasniajiJcego, termin len moze ulec przedtuzeniu do 30 dni. 

4. Reklamacja powinna zawierac: 


I) imiy i nazwisko lub firmy Odbiorcy orazjego adres zamieszkania b<}di siedziby; 


2) numer i datlY zawarcia umowy Ueteli zostala zawarta w ronnie pisemnej); 


J) opis przedmiotu reklamaeji; 


4) przedstawienie okolicznosci uzasadniajllcych rektamacjy; 


5) podpis skJadajijcej reklamacjy. 


S. Pr.tedsiybiorstwo udziela odpowicdzi na reklamacjl( w fonnie pisemnej. Odmowa uwzgtydnienia 
reklamacji przez Przedsiltbiofs{wo w calosci lub w ezysei wymaga spol"Z<}dzenia uzasadnienia. 

6. Jeieli rozpalrzenie reklamacji wymaga podjt;cia czynnosci na lerenie nieruchomosci nalet~cej do 
Odbiorcy, udostt;pnia on nieruchomosc osobom reprezeoluj<}cym Przedsit;biorstwo. Zaniechanie lego 
obowi4Zku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji . 

7. lnformacja 0 sposobie rozpatrzenia reldamacji winna zawierae r6wnie1: okre!lenie formy i sposobu 
ewentualnego rozliezenia. 

§ 29.lnformacje podane przez Odbiorc~ w umowie, dotycZ!J:ce w szezeg6lnosci: adresu siedziby lub 
miejsca zamieszkania, adresu do korespondeocji , wi'lZIJ slrony do czasu pisemnego zawiadomienia 0 ich 
zmianie przez Odbiorc'r. 

§ 30. I . W przypadku opOznienia z wptat'l naleznosci, Przedsiybiorslwo wystawia upomnienie. 

2. Upomnienie mote zostae wyslane Odbiorcy nie cZysciej , ni z raz w miesi'lcu . 

R.ozdzial 10. 

Wacunki doslaf"na llia wody na cele przeciwpoiarowe 


§ 31. 1. Warunki dostarezania przez Przedsi~biorstwo wady na cele przeciwpoi:.arowe musZ<j bye 
w szczeg61nosc i zgodne l przepisami oochronie przeciwpotarowcj, a taue przepisami wydany mi przez 
ministra wlaSeiwego do spraw wewn~trznyeh okreslaj<1cymi sposoby i warunki ochrony przcei wpourowej 
budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w oraz wymagania w zakresie przeciwpozarowego 
zaopalrzenia w wody omz. drog poi:.arowych, ' 
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2. Przedsi'rbiorstwo wodocilj;gowe ustala, w pororumieniu z miejscowym komendantem Paflstwowej Straty 

Pozamej, miejsca i warunki poboru wody oa cel e przeciwpot..arowe Z urzlldzen wodoci,<lgowych, 
z uwzgl~dn ieniem warunk6w technicznych i wymagan zwj~nych z wykonywaniem przez Przedsi<ybiorstwo 
udall w zak.resie zhiorowego zaoparrzenia w wodf!: przeznaczonll do spotycia przez ludzi. 

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpotarowe Z uTZ<Jdzen wodocilj;gowych, Ict6ry mi woda 
dostarczana jest do innych Odbiorc6w ustug, jednostka niezwtocznie przekazuje Prz.edsifl:biorstwu informacje 
o ilo~ci pobranej wody . 

§ 32. Za wodr: zutyt4 na cele prz.eciwpowowe Przedsiybiorstwo wodocillgowe obciq.ta gmin~. oa 
podstawie cen i slawek oplat ustalonych w (aryfie. 

'y 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 19 ust.l ustawy z doia 07 czerwca 200 I roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ 
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w Rada Omioy Nowe Miasto oa podstawie reguJaminu dostarczania 
wOOy opracowanego przez Zaklad Usrug Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mlawie oral regulaminu 
Zarl.lJdu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przygotowuje projekt regu\aminu 
dostarczania wOOy. kt6ry przekazuje do zaopiniowania o rganowi regulacyjnemu. 

Przedlozony projekt regulam inu dostarczania wOOy wypemia oi>owi4Zek nalozony pn.episami prawa, a w 
szczeg61nosci zmianq ustawy z doia 13 lutego 2020 r. 0 zmiani e ustawy Prawa budowlane oraz n iektorych 
innych ustaw. Art. 7 ww. ustawy wprowadzil do ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym 
odprowadzaniu 5ciek6w, pojycie : warunki przy1llczenia do sieei. Jedooezesoie ustawodawea okre~1iI 

minimaln~ treSt wniosku 0 przyifjcz.enie, (enniny wydania warunk6w przez przedsi crbiorstwa. wa.i:nosc 
warunkow i kary za opOznienie w ich wydaniu. 

Uehwatfj nr 226/XXVm n021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 paZdziemik.a 2021 roku przyj¥(O 
projekt regulaminu dostarczania wody oa tereoie Gmlny Nowe Miasto, kt6rn zostala przekazana d o organu 
regu lacyjnego. Postanowieniem WA.RZT.71.458A.2021 z doia 081islopada 2021 roku projekt regulaminu 
zostat negatywnie zaopiniowany przez organ reguluj'lcy, wobec czego koniecznym jest powt6rzenie 
procedury pn:yj~ia regu\aminu z uwzglcrdnien iem stanowiska organu rcgu lacyj nego. 
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