
REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania scieków
na terenie Gminy Strzeleczki

ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Regulamin okresla zasady zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
scieków realizowanego na terenie Gminy Strzeleczki w tym prawa i obowiazki
przedsiebiorstwa oraz odbiorców.

§ 2.

Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaja:
l) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzaniu scieków (tekstjedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123,poz. 858
ze zm.)

2) Dostawca uslug - przedsiebiorstwo, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy, który
swiadczy uslugi w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania scieków.

3) Odbiorcauslug- kazdy, kto korzysta z uslug wodociagowo- kanalizacyjnych w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków
na podstawie pisemnej umowy zawartej z Dostawca uslug, zwany dalej Odbiorca.

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie scieków, o której
mowa wart. 6 ustawy.

5) okresobrachunkowy- przyjety w regulaminie lub w umowie okres dokonywania
rozliczen na podstawie odczytów ilosci pobranej wody wskazanej na wodomierzu
i/lub ilosci odprowadzonych scieków, wykazanych na urzadzeniu pomiarowym lub
na podstawie rozliczen ryczaltowych.

6) Uzyte w regulaminie okreslenia, a w szczególnosci:
a) przylacze kanalizacyjne i wodociagowe,
b) siec wodociagowa i kanalizacyjna,
c) urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne,
d) urzadzenia pomiarowe,
znajduja interpretacje w przepisach ustawy.

ROZDZIAL II
MINIMALNY POZIOM USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I

ODBIORU SCIEKÓW.

Obowiazki i prawa Przedsiebiorstwa

§ 3.

W zakresie dostarczania wody Przedsiebiorstwo ma obowiazek:
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l. Dostarczac Odbiorcy wode z sieci wodociagowej na podstawie zawartej z nim umowy o
tresci ustalonej wedlug zasad okreslonych niniejszym regulaminem.

2. Zapewnic ciagla dostawe wody z wyjatkiem uzasadnionych przypadków okreslonych w
rozdziale 8 niniejszego regulaminu.

3. Zapewnic dostawe wody:
a) o cisnieniuokreslonymw odpowiednichprzepisach- nie mniejszym niz 0,2 MPa przy

zaworze za wodomierzem glównym, z zastrzezeniempozostalych postanowien
regulaminu,

b) o jakosci odpowiadajacej wymaganiom okreslonym w odpowiednich przepisach: jakosc
dostarczonej wody stwierdza sie u wylotu na zaworze glównym za wodomierzem
glównym.

4. Zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzen wodociagowych do realizacji dostaw wody w
sposób ciagly i niezawodny.

5. Wydawac warunki techniczne niezbedne do podlaczenia instalacji wodociagowej
nieruchomosci do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Przedsiebiorstwa oraz
uzgodnic przedlozona przez inwestora dokumentacje techniczna.

6. Instalowac i utrzymywac (na swój koszt) u Odbiorcy wodomierz glówny z wyjatkiem
wodomierzy do czasowego wykorzystania.

7. Dokonywac kontroli funkcjonowania wodomierzy glównych:
a) z wlasnej inicjatywy bez pobierania oplat od Odbiorcy,
b) na wniosek Odbiorcy,jednak w przypadku stwierdzenia prawidlowosci dzialania

wodomierza glównego - na koszt Odbiorcy.
8. Prowadzic regularna wewnetrzna kontrole jakosci wody.

§ 4.

W zakresie odbioru scieków Przedsiebiorstwo ma obowiazek:
l. Przyjmowac do systemu kanalizacyjnego Przedsiebiorstwa scieki od Odbiorcy uslug na

podstawie zawartej z nim umowy o tresci ustalonej wedlug zasad okreslonych w
niniejszym regulaminie.

2. Zapewnic ciagly odbiór scieków z wyjatkiem uzasadnionych przypadków okreslonych w
rozdziale 8 niniejszego regulaminu.

3. Zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzen kanalizacyjnych do odprowadzania scieków w
sposób ciagly i niezawodny.

4. Unieszkodliwiac przyjete scieki na oczyszczalni zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska.

5. Wydawac warunki techniczne niezbedne do podlaczenia do sieci kanalizacyjnej bedacej w
eksploatacji Przedsiebiorstwa, oraz uzgodnic przedlozona przez inwestora dokumentacja
techniczna.

6. Kontrolowac ilosc i jakosc odprowadzanych scieków pod wzgledem ich zgodnosci z
obowiazujacymi normami oraz podpisana umowa.

§ 5.

W zakresie dostarczania wody Przedsiebiorstwo ma prawo:
l. Kontrolowac prawidlowosc realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.
2. Kontrolowac stan techniczny przylacza w czasie eksploatacji.
3. Wstepu na teren nieruchomosci lub obiektu budowlanego Odbiorcy korzystajacego z

uslug Przedsiebiorstwa, po uprzednim okazaniu legitymacji sluzbowej w celu:
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zainstalowania lub demontazu wodomierza glównego,
przeprowadzenia kontroli wodomierzy glównych lub wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych wody i dokonania odczytu ich wskazania,
przeprowadzenia przegladów i napraw urzadzen posiadanych przez Przedsiebiorstwo,
usuniecia awarii przylacza wodociagowego jezeli umowa tak stanowi.
Zaprzestac dostarczania wody Odbiorcom uchylajacym sie od zawarcia umowy o
dostarczenie wody.
Dostosowac rozmiar wodomierza do rzeczywistego poboru wody.

§ 6.

W zakresie odbioru scieków Przedsiebiorstwo ma prawo:
1. Kontrolowac prawidlowosc realizacji robót zgodnie z wydanymi przez Przedsiebiorstwo

warunkami technicznymi.
2. Wstepu na teren nieruchomosci lub obiektu budowlanego Odbiorcy korzystajacego z

uslug Przedsiebiorstwa, po uprzednim okazaniu legitymacji sluzbowej w celu
a) sprawdzenia ilosci i jakosci scieków wprowadzanych do sieci,
b) przeprowadzenia przegladów i napraw urzadzen posiadanych przez Przedsiebiorstwo,
c) usuniecia awarii przylacza kanalizacyjnego w zakresie okreslonym w umowie.
3. Zaprzestac odbioru scieków od odbiorcy, który uchyla sie od zawarcia umowy na odbiór

scieków.
4. Nakazac stosowania odpowiednich urzadzen podczyszczajacych lub okreslic odrebne

warunki odbioru scieków, lub dokonac odciecia doplywu scieków jezeli istnieje
zagrozenie prawidlowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
scieków przekraczajacych dopuszczalne ladunki.

Prawa i obowiazki Odbiorcy wody.

§ 7.

Odbiorca wody ma prawo:
1. Do dostawy wody:

a) o cisnieniu okreslonym odpowiednimi przepisami,
b) o jakosci odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez stosowne przepisy.

2. Zglaszania reklamacji dotyczacych wysokosci naliczonych oplat za wode.
3. W uzasadnionych przypadkach zadac od Przedsiebiorcy przeprowadzenia kontroli

funkcjonowania wodomierza, zg. z §3 pkt 7 niniejszego regulaminu.
4. Zadac od Przedsiebiorstwa odszkodowania za szkody powstale z winy Przedsiebiorstwa w

zwiazku z dostarczaniem wody.
5. Uzyskac wskazanie zastepczych zródel zaopatrzenia w wode w przypadku przerw w

dostawie wody.

§ 8.

Odbiorca wody jest zobowiazany do:
1. Uzytkowania i zabezpieczenia instalacji wodociagowej poprzez zamontowanie i

utrzymanie pelnej sprawnosci zaworu antyskazeniowego chroniacego przed mozliwoscia
wystapienia skazenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociagowej na
skutek cofniecia sie wody z instalacji wodociagowej lub powrotu cieplej wody z instalacji
centralnego ogrzewania.
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2. Odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
skutkami niskich temperatur.

3. Prawidlowego utrzymania i zabezpieczenia studzienek i pomieszczen, w których
zainstalowane sa wodomierze glówne przed dostepem osób nieuprawnionych.

4. Wykorzystywania wody wodociagowej wylacznie w celach okreslonych w warunkach
przylaczenia do sieci.

5. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiebiorstwa o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierzy glównych, w tym o zerwaniu plomby.

6. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o zmianach wlasnosciowych nieruchomosci lub
zmianach uzytkownika lokalu.

7. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji
wewnetrznej, które moga miec wplyw na dzialanie sieci.

8. Udostepnienia Przedsiebiorstwu dokumentacji technicznej i umozliwienie dostepu do
wlasnych ujec wody i instalacji zasilanych z tych ujec,jezeli zachodzi podejrzenie, ze
instalacja Odbiorcy moze negatywnie wplywac na poziom uslug swiadczonych przez
Przedsiebiorstwo.

9. Montazu, utrzymania oraz legalizacji wodomierzy poza wodomierzem glównym jako
czesci instalacji wewnetrznej.

§ 9.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowac woda i uzywac jej zgodnie z
przeznaczemem.

§ 10.

Odbiorcy wody zabrania sie:
l. Uzywania wody dostarczonej z sieci wodociagowej niezgodnie z umowa zawarta z

Przedsiebiorstwem.
2. Poboru wody z sieci z pominieciem wodomierza.
3. Przemieszczania wodomierza glównego, zaklócaniajego funkcjonowania, zrywania

plomb lub oslon, pod rygorem natychmiastowego rozwiazania umowy.
4. Wykorzystywania sieci wodociagowej lub instalacji wodociagowej do uziemiania

urzadzen elektrycznych.

Prawa i obowiazki odbiorcy uslug w zakresie odprowadzania scieków.

§11.

Odbiorca uslug ma prawo:
1. Do ciaglego odprowadzania scieków.
2. Zglaszania reklamacji dotyczacych odbioru i oplat za scieki.
3. Zadania naprawy szkody powstalej w zwiazku z odprowadzaniem scieków.
4.

§ 12.

Odbiorca uslug ma obowiazek:
l. Uzytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z umowa w sposób nie powodujacy

zaklócen funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.



2. Wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej i przylacza
kanalizacyjnego bedacego w jego posiadaniu.

3. Udostepnienia Przedsiebiorstwu danych technicznych i eksploatacji wlasnych ujec wody
i instalacji zasilanych z tych ujec w celu ustalenia, czy nie oddzialywaja one na instalacje
eksploatowane przez Przedsiebiorstwo i nie wplywaja na ilosc odprowadzanych scieków
do kanalizacji.

4. Wykonywania uszczelnien oraz zamontowania na swój koszt niezbednych urzadzet'J.
zabezpieczajacych przed cofnieciem sie scieków do przylacza kanalizacyjnego.

5. Likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoca których odprowadzal scieki do zbiorników
bezodplywowych do czasu wlaczenia do sieci kanalizacyjnej.

6. Odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen pomiarowych przed uszkodzeniami
mechanicznymi i skutkami niskich temperatur.

7. Prawidlowego utrzymania i zabezpieczenia studzienek i pomieszczen, w których znajduja
sie zamontowane urzadzenia pomiarowe przed dostepem osób nieuprawnionych.

8. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiebiorstwa o zerwaniu plomby na urzadzeniu
pomiarowym.

9. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o zmianach wlasnosciowych nieruchomosci.
10. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji

wewnetrznej, które moga miec wplyw na dzialanie sieci.
11. Natychmiastowego powiadamiania o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakosci scieków

odbiegajacych od warunków zawartych w umowie.

ROZDZIAL III
SZCZEGÓLOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

USLUG

§ 13.

l. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie scieków odbywa sie na podstawie pisemnej
umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie scieków zawartej miedzy
Przedsiebiorstwem a Odbiorca uslug.

2. Zawarcie umowy nastepuje na pisemny wniosek Odbiorcy uslug.

§ 14.

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiebiorstwo z Odbiorcami uslug nie moga
ograniczac praw i obowiazków stron wynikajacych z przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowien niniejszego regulaminu.

§ 15.

l. Umowa okresla szczególowe obowiazki stron, w tym zasady utrzymania przylaczy
oraz warunki usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przylacza nie sa w posiadaniu Przedsiebiorstwa, odpowiedzialnosc
Przedsiebiorstwa za zapewnienie ciaglosci i jakosci swiadczonych uslug jest ograniczona
do posiadanych przez Przedsiebiorstwo urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa okresla miejsce wykonywania uslugi dostawy wody i odbioru scieków.

§ 16.



l. Umowy sa zawierane na czas nieokreslony, z zastrzezeniem postanowien punktu 2.
2. Przedsiebiorstwo zawiera umowy na czas okreslony w przypadku gdy:
l) tytul prawny osoby, której nieruchomosc zostala przylaczona do sieci zostal ustanowiony

na czas okreslony,
2) na wniosek Odbiorcy uslug.

§ 17.

l. Umowa moze byc zawarta z wlascicielem lub zarzadca nieruchomosci wspólnej,
posiadajacym tytul prawny do wladania nieruchomoscia, dla której ma byc dostarczona
woda i/lub odprowadzane scieki, albo z osoba która korzysta z nieruchomosci o
nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Jezeli nieruchomosc zabudowana jest budynkami wielolokalowymi umowa zawieranajest
z wlascicielem budynku lub zarzadca nieruchomosci wspólnej wybranym przez
wlascicieli stosowna uchwala.

§ 18.

1. Na pisemny wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego
Przedsiebiorstwo zawiera umowy z korzystajacymi z lokali osobami wskazanymi we
wniosku,jezeli:

l) zostana spelnione warunki zawarte wart 6 ust.6 ustawy,
2) Przedsiebiorstwo dokona kontroli zgodnosci powyzszych warunków ze stanem

faktycznym instalacji wodociagowej w budynku wielolokalowym na podstawie
przedlozonej dokumentacji wykonawczej.

2. Wniosek, o którym mowa w §18 ust. l zawiera w szczególnosci:
1) okreslenie osób korzystajacych z lokali, w tym okreslenie rodzaju tytulu prawnego do

zajmowanego lokalu wraz ze zgoda takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona
wlasnorecznym podpisem,

2) oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystajacych z lokali o
zasadach rozliczania róznic oraz obowiazku ponoszenia na rzecz Przedsiebiorstwa
dodatkowych oplat,

3) schemat wewnetrznej instalacji wodociagowej w budynku wielolokalowym za
wodomierzem glównym wraz z okresleniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

§ 19.

1. Umowa moze byc rozwiazana przez Odbiorce, z zachowaniem 3 miesiecznego okresu
wypowiedzenia.

2. Rozwiazanie umowy przez Odbiorce za wypowiedzeniem nastepuje poprzez zlozenie
pisemnego oswiadczenia woli w siedzibie Przedsiebiorstwa lub przeslanie takiego
oswiadczenia listem poleconym.

3. Przedsiebiorstwo moze rozwiazac umowe z zachowaniem 3 miesiecznego okresu
wypowiedzenia, jezeli nie zostaly usuniete przyczyny odciecia wody lub zamkniecia
przylacza kanalizacyjnego w okreslone w § 37 ust.l.

4. Umowa moze byc rozwiazana w drodze porozumienia stron.
5. Umowa zawarta na czas okreslony ulega rozwiazaniu z chwila uplywu czasu na jaki

zostala zawarta.
6. Umowa wygasa w przypadku:

--- -----



l) smierci Odbiorcy uslug bedacego osoba fizyczna,
2) utraty przez Odbiorce prawa do korzystania z nieruchomosci,
3) zakonczenia postepowania upadlosciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

bedacej przedsiebiorca,

§ 20.

l. Umowa powinna okreslac mozliwosc jej rozwiazania w przypadkach okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

2. Po uplywie okresu wypowiedzenia lub wygasniecia umowy Przedsiebiorstwo zaniecha
swiadczenia uslug dostawy wody i/lub odbioru scieków i zastosuje srodki techniczne
uniemozliwiajace pobór wody i odbiór scieków.

§21.

W umowach dotyczacych odprowadzania scieków Przedsiebiorstwo uwzglednia
postanowienia wynikajace z rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. l l ustawy.

ROZDZIAL IV
SPOSÓB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY I STAWKI OPLAT USTALONE W

TARYFACH.

§ 22.

l. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków sa
prowadzone przez Przedsiebiorstwo z Odbiorcami uslug na podstawie okreslonych w
taryfach cen i stawek oplat oraz ilosci dostarczonej wody i odprowadzonych scieków.

2. Naleznosc za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków ustala sie
jako iloczyn taryfowych cen i stawek oplat oraz odpowiadajacych im ilosci swiadczonych
uslug.

3. Zaplata za uslugi nie objete taryfa nastepuje na podstawie cennika zakladowego.
4. Jezeli Odbiorca uslug jest wlasciciel lub zarzadca budynku wielolokalowego lub

budynków wielolokalowych, jest on zobowiazany do rozliczen kosztów tych uslug.
5. Wlasciciel lub zarzadca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych

dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów róznicy wskazan, o której mowa w art.6
ust.6 pkt. 3 ustawy, a naleznosciami wynikajacymi z przyjetej metody rozliczania obciaza
osoby korzystajace z lokalu w tych budynkach.

§ 23.

l. Ilosc wody dostarczonej do nieruchomosci ustala sie na podstawie wskazan wodomierza
glównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przecietne normy zuzycia wody,
ustalone na podstawie rozporzadzenia o którym mowa w art.27 ust.3 ustawy.

2. W przypadku tymczasowej niesprawnosci wodomierza glównego ilosc pobranej wody
ustala sie zgodnie z zawarta umowa.

§ 24.

----



Ilosc odprowadzonych scieków ustala sie na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych, a w
przypadku ich braku, jako równa ilosci pobranej wody z publicznych, wlasnych i innych ujec
wody lub odpowiadajaca normom okreslonymw rozporzadzeniu, o którym mowa wart.27
ust.3 ustawy.

§ 25.

l. Za dzien zaplaty naleznosci przez Odbiorce uslug przyjmuje sie wplyw srodków
pienieznych:

l) na konto bankowe Przedsiebiorstwa,
2) do kasy w Urzedzie Gminy,
2. Zgloszenie przez Odbiorce uslug zastrzezen co do wysokosci faktury nie wstrzymujejej

zaplaty.
3. W przypadku stwierdzenia nadplaty zalicza sie ja na poczet przyszlych naleznosci lub na

zadanie Odbiorcy uslug zwraca sieja w terminie 14dni od daty zlozenia wniosku w tej
spraWIe.

4. Odbiorca dokonuje zaplaty za dostarczona wode i odprowadzane scieki w terminie
wskazanym na fakturze, i który nie moze byc krótszy niz 14dni od daty jej wystawienia.
Opóznienia w zaplacie uprawniaja Przedsiebiorstwo do naliczania odsetek w wysokosci
ustawowej.

§ 26.

l. Strony okreslaja w umowie okres obrachunkowy, oraz skutki niedotrzymania terminu
zaplaty jak równiez sposób uiszczania oplat.

2. W przypadku braku wplaty naleznosci w terminie okreslonym umowa i na fakturze
Przedsiebiorstwo wystawia upomnienie, którego kosztami obciaza Odbiorce. Koszt
upomnienia ustalony jest przez Przedsiebiorstwo.

3. Przedsiebiorstwo stosuje dwustopniowy system upominawczy:
l) upomnienie,
2) wezwanie ostateczne, po którym Przedsiebiorstwo rozpoczyna czynnosci

windykacyjne.
4. Przedsiebiorstwo zastrzega sobie prawo do zglaszania danych osobowych dluznika w
Krajowym Rejestrze Dluzników.

§ 27.

Przedsiebiorstwo obciaza Gmine na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wode
zuzyta na cele przeciwpozarowe.

ROZDZIAL V
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI.

§ 28.

l. Przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek Odbiorcy
uslug ubiegajacego sie o przylaczenie.

2. Z wnioskiem o przylaczenie moze wystapic Osoba posiadajaca tytul prawny do
korzystania z nieruchomosci, która ma byc przylaczona do sieci.



3. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2 sklada w Przedsiebiorstwie wniosek o okreslenie
warunków przylaczenia. Wniosek powinien zawierac w szczególnosci:

1) dane wnioskodawcy,
2) adres i numery ewidencyjne przylaczanej nieruchomosci,
3) planowana wielkosc poboru wody i jej przeznaczenie oraz w przypadku dostawców

scieków przemyslowych wskazanie przewidywanejjakosci odprowadzanych scieków,
4) rodzaje podlaczenia (wodociagowe, kanalizacyjne),
5) proponowany termin rozpoczecia poboru wody,
6) date i podpis wnioskodawcy.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust.3, osoba ubiegajaca sie o przylaczenie do sieci

powinna zalaczyc:
1) dokument okreslajacy stan prawny nieruchomosci, której dotyczy wniosek
2) mape sytuacyjna, okreslajaca usytuowanie nieruchomosci, która ma byc przylaczana

wzgledem istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
urzadzen uzbrojenia terenu.

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiebiorstwo moze wyrazic zgode na przylaczenie
Odbiorcy, który korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 29.

1. Przedsiebiorstwo okresla warunki przylaczenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z
projektem umowy o przylaczenie w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zlozenia
wniosku.

2. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przylaczenia okreslaja co najmniej:
1) miejsce i sposób przylaczenia do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej z instalacjami

Odbiorcy,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsca zainstalowania wodomierza glównego oraz miejsca zainstalowania urzadzenia

pomiarowego liczacego ilosc odprowadzanych scieków,
4) dopuszczalna ilosc i jakosc odprowadzanych scieków,
5) termin waznosci warunków przylaczenia.
4. W razie braku mozliwosci podlaczenia nieruchomosci do sieci, Przedsiebiorstwo w

terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w §28 informuje o tym
osobe ubiegajaca sie o podlaczenie, wskazujac wyrazne powody, które uniemozliwiaja
podlaczenie.

§ 30.

Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej nastepuje na podstawie
umowy o przylaczenie po spelnieniu technicznych warunków okreslonych przez
Przedsiebiorstwo.

§31.

1. Dostarczenie wody dla Odbiorcy nastepuje maksymalnie w ciagu dwóch dni
roboczych od dnia podpisania umowy po uprzednim zamontowaniu wodomierza

2. Dokumentacja techniczna nowego przylacza wymaga uzgodnienia z Przedsiebiorstwem.
3. Po zakonczeniu prac i dokonaniu odbioru nastepuje dostarczanie wody i/lub odbiór

scieków na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie.

- --- -- - - -



ROZDZIAL VI
TECHNICZNE WARUNKI OKRESLAJACE MOZLIWOSCI DOSTEPU DO USLUG

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 32.

Przedsiebiorstwo ma prawo odmówic przylaczenia nowego Odbiorcy do istniejacej sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej, jezeli:
1) nie posiada technicznych mozliwosci swiadczenia uslug.
2) przylaczenie nowego odbiorcy pogorszy warunki techniczne tak, ze nie zostanie

zachowany minimalny poziom uslug, a w szczególnoscijezeli zabraknie wymaganych
zdolnosci produkcyjnych ujec, stacji uzdatniania i oczyszczalni scieków oraz zdolnosci
dostawczych istniejacych ukladów dystrybucji wody i odprowadzania scieków.

ROZDZIAL VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYLACZA.

§ 33.

1. W ramach prac zwiazanych z odbiorem przylacza, Przedsiebiorstwo dokonuje
sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiebiorstwo warunkami
przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przylacza.

2. Okreslone w warunkach przylaczenia próby i odbiory czesciowe oraz koncowe sa
przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.

3. Odbiórjest wykonywany przed zasypaniem przylacza. Wszelkie odcinki przylacza
ulegajace czesciowemu zakryciu nalezy zglosic do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem nalezy wykonac operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w
warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z którychjeden dostarcza sie do
Przedsiebiorstwa a drugi do odpowiedniego urzedu zajmujacego sie aktualizacja
dokumentacji geodezyjnej.

ROZDZIAL VIII
SPOSÓB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGLOSCI

USLUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I
WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ SCIEKÓW

§ 34.

Przedsiebiorstwojest zobowiazane na zyczenie Odbiorców lub z wlasnej inicjatywy
do udzielania informacji dotyczacych wystepujacych zaklócen zaopatrzenia w wode i
odprowadzania scieków oraz awarii urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.

§ 35.

l. Wystapienie przerwy w dostawie wody i odbiorze scieków moze miec miejsce w
przypadku:

--- --



l) awarn,
2) planowanych prac konserwacyjno-remontowych,
3) braku wody na ujeciu,
4) wydania decyzji Inspekcji sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,
5) potrzeby zwiekszenia doplywu wody do hydrantów przeciwpozarowych,
6) wystapienia sily wyzszej.
2. W czasie trwania kleski zywiolowej lub suszy, Przedsiebiorstwo ma prawo wprowadzic

ograniczenia w dostawie wody, w granicach mozliwosci dystrybucji, po uprzednim
zawiadomieniu Odbiorców uslug o tych ograniczeniach.

§ 36.

l. O planowanych przerwach w dostawie wody i odbiorze scieków Przedsiebiorstwo
powinno zawiadomic Odbiorców uslug najpózniej na 5 dni przed planowanym terminem,
w sposób zwyczajowo przyjety, tj. poprzez zamieszczanie informacji na stronie
Internetowej Przedsiebiorstwa i w formie ogloszen rozwieszanych na terenie, na którym
ma nastapic przerwa w dostawie wody lub odbiorze scieków oraz na tablicy ogloszen w
Urzedzie Gminy.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12godzin Przedsiebiorstwo powinno
zapewnic zastepczy punkt poboru wody i poinformowac Odbiorców uslug o miejscu jego
lokalizacji w sposób zwyczajowo przyjety.

3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wode i odprowadzania scieków bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorców moze nastapic w przypadkach, gdy:

l) z powodu awarii sieci nie ma mozliwosci prowadzenia zaopatrzenia w wode lub
odprowadzania scieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia lub
srodowiska.

4. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wode i odprowadzania scieków, o którym mowa w ust.3
Przedsiebiorstwo niezwlocznie informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjety.

§ 37.

l. Przedsiebiorstwo moze odciac dostawe wody lub zamknac przylacze kanalizacyjne, jezeli:
l) przylacze wodociagowe lub przylacze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa,
2) Odbiorca uslug nie dokonal oplat za pelne dwa okresy obrachunkowe nastepujace po dniu

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleglej oplaty. Ponowne wlaczenie
moze nastapic dopiero po splaceniu przez Odbiorce uslug zadluzenia, lub podpisaniu
ugody co do splaty zadluzenia,

3) jakosc odprowadzanych scieków nie spelnia wymogów okreslonych w przepisach prawa
lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiecie urzadzenia pomiarowego,

4) Zostal stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie scieków, to jest
bez zawarcia pisemnej umowy, jak równiez przy celowo uszkodzonych albo pominietych
wodomierzach lub urzadzeniach pomiarowych,

5) W przypadku rozwiazania umowy przez Odbiorce.
2. W przypadku odciecia przez Przedsiebiorstwo dostawy wody z przyczyn okreslonych w

ust. l pkt.2 Przedsiebiorstwo jest zobowiazane do udostepnienia zastepczego punktu
poboru wody i poinformowania o mozliwosciach korzystania z tego punktu.

ROZDZIAL IX
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STANDARDY OBSLUGI ODBIORCÓW USLUG, A W SZCZEGÓLNOSCI
SPOSOBY ZALATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI
DOTYCZACYCH W SZCZEGÓLNOSCI ZAKLÓCEN W DOSTAWIE WODY I

ODPROWADZANIU SCIEKÓW.

§ 38.

l. Przedsiebiorstwo zobowiazanejest do zapewnienia Odbiorcom uslug nalezyty poziom
uslug oraz udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczacych:

l) prawidlowego sposobu wykonywania przez Odbiorców umowy o zaopatrzenie w wode i
odprowadzania scieków,

2) warunków przylaczenia sie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przez nowych
Odbiorców,

3) wystepujacych zaklócen w dostawach wody lub odprowadzania scieków,
4) wystepujacych awariach urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
5) planowanych przerwach w swiadczeniu uslug.
2. Jezeli prosba o udzielenie informacji zostala przedlozona na pismie, Przedsiebiorstwo

udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14dni od otrzymania prosby.
3. Jezeli udzielenie informacji wymaga ustalen wymagajacych okresów dluzszych niz termin

wskazany w ust.2, Przedsiebiorstwo przed uplywem terminu wskazanego w ust.2
informuje o tym fakcie osobe, która zlozyla prosbe o informacje i wskazuje jej ostateczny
termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie moze byc dluzszy niz 30 dni od dnia
zlozenia prosby.

§ 39.

l. Odbiorca uslug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych ilosci i jakosci uslug oraz
wysokosci oplat za uslugi.

2. Reklamacje wnoszone sa na pismie osobiscie przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiebiorstwa, listem poleconym lub za pomoca poczty elektronicznej.

3. Przedsiebiorstwo zobowiazanejest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie
zalatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty wplywu, a w przypadkach szczególnie
skomplikowanych w terminie 60 dni od daty wplywu.

§ 40.

l. W siedzibie Przedsiebiorstwa winny byc udostepnione wszystkim zainteresowanym:
l) aktualnie obowiazujace na terenie gminy taryfy cen i oplat,
2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania scieków obowiazujacy na terenie Gminy.
2. Przedsiebiorstwo nie ma obowiazku udostepniania dokumentów, o których mowa w

punkcie l poza swoja siedziba, z zastrzezeniem obowiazku dolaczenia do umowy w
chwili jej zawierania obowiazujacej taryfy lub jej wyciagu zawierajacego ceny i stawki
oplat.

ROZDZIAL X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

§41.

--



Woda do celów przeciwpozarowych jest dostepna z urzadzen wodociagowych posiadanych
przez Przedsiebiorstwo, a w szczególnosci z hydrantów przeciwpozarowych zainstalowanych
na sieci wodociagowej.

§ 42.

1. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpozarowe nastepuje na podstawie umowy
zawieranej pomiedzy Gmina, Przedsiebiorstwem i jednostka strazy pozarnej.

2. Cena wody pobranej na cele przeciwpozarowe okreslona jest w taryfach za zbiorowe
zaopatrzenie wode i zbiorowe odprowadzanie scieków obowiazujacych na terenie gminy.

3. Ilosc wody pobieranej na cele przeciwpozarowe wraz z okresleniem punktów poboru jest
ustalana na podstawie pisemnych informacji skladanych przez jednostke strazy pozarnej
w umownie ustalonych okresach.

4. W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzadzen wodociagowych,
którymi wodajest dostarczana dla innych Odbiorców,jednostka niezwlocznie przekazuje
informacje o ilosci wody pobranej.

5. Naleznosciami za wode na cele przeciwpozarowe Przedsiebiorstwo obciaza Gmine.

ROZDZIAL XI
ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK ODBIORCZYCH SCIEKÓW

§ 43.

1. Obecnie Przedsiebiorstwo nie posiada funkcjonujacych stanowisk odbiorczych dla
odbioru scieków dowozonych samochodami asenizacyjnymi z osadników przydomowych.

1. W przypadku uruchomienia takich stanowisk na sieci kanalizacyjnej sanitarnej
lub ogólnosplawnej, dla scieków dowozonych samochodami asenizacyjnymi z osadników
przydomowych, Przedsiebiorstwo okresli przewoznikowi zasady korzystania z tych
stanowisk.

2. Warunkiem korzystania ze stanowisk przez przewozników bedzie posiadanie decyzji
administracyjnej zezwalajacej na prowadzenie dzialalnosci w zakresie wywozu
nieczystosci plynnych.

ROZDZIAL XII
UPRAWNIENIA PRZEDSIEBIORSTW A WODNO-KANALIZACYJNEGO W

PRZYPADKU BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z USLUG

§ 44.

1. W przypadku stwierdzenia przez Dostawce uslug, nielegalnego poboru wody lub
nielegalnego odprowadzania scieków - bez zawarcia umowy, jak równiez w przypadku
celowego uszkodzenia albo pominiecia wodomierza lub urzadzen pomiarowych,
Dostawcy uslug przysluguje odszkodowanie od osoby, która dopuscila sie powyzszych
dzialan.

2. W okolicznosciach o których mowa w ustepie l Dostawca uslug bedzie uprawniony do
uzyskania odszkodowania w wysokosci naleznosci za caly okres udowodnionego
nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzania scieków w ilosciach ustalonych na
podstawie przecietnych norm zuzycia okreslonych zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy.

3. Niezaleznie od realizacji roszczen odszkodowawczych Dostawca uslug moze odciac
dostawe wody lub zamknac przylacze kanalizacyjne na zasadach okreslonych w ustawie.

--- - -



.,

ROZDZIALXIII
POSTANOWIE NIA KONCOWE

§ 45.

Dostawca uslug udostepni w swojej siedzibie i zamiesci na stronie Internetowej Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Strzeleczki.


