
UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/245/09  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 1 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 , poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta

Poręba 

Uchwała 

§ 1. Uchwala się , ,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący

na terenie miasta Poręba, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Gabriel Zieliński 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXIX / 245 / 09 RADY MIASTA PORĘBY 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2009 R.  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§  1 .  Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Poręba, w tym prawa i obowiązki

Odbiorców usług.  

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją

Burmistrza Miasta Poręby. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

Rozdział 2 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG 

WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz

kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne,

jeżeli: 

2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w ust.1 punkt 2 niniejszego

regulaminu , Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowana o możliwościach korzystania

z tego punktu.  

3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn

odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek

Odbiorcy usług.  

§ 6. 1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają  prawo wstępu na teren

nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: 

§   7 .  1.  Odbiorcy usług  są  zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę

i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

§ 8. 1. Jeżeli przyczyną obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo jest

niewłaściwa eksploatacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu

Odbiorcy usług, to Odbiorca ten jest zobowiązany do usunięcia tej przyczyny w czasie nie

dłuższym niż 48 godzin od jej wystąpienia. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie przyczyny obniżenia poziomu usług

w terminie określonym w ust.1 pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo

podjąć działania zmierzające do jej usunięcia.  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA 

UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG  

§  9 .  U sługi dostarczania wody i odprowadzania ś cieków realizowane są  przez

Przedsiębiorstwo na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą usług.  

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, nie

mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 11. 1. Umowa określa w szczególności: 

2. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług

jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń  wodociągowych

i kanalizacyjnych.  

3. Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać: 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ustalenia

w załączniku do umowy indywidualnie określonych parametrów ścieków i warunków ich

wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

§ 13. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego

w formie pisemnej.  

§ 14 .  W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoś ci przyłączonej do sieci

Przedsiębiorstwa, skutkującego zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę

z nowym Odbiorcą u sług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych

świadczenia usług.  

§ 15. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości ,  która ma być  przył ączona do sieci znajdującej  s ię  w posiadaniu

Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest

zobowiązana przedstawić  dokument, okreś lający aktualny stan prawny przyłączanej

nieruchomości.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do

władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł,

z zastrzeżeniem ust.4.  

4. Umowa może zostać  zawarta również  z osobą  ,  która korzysta z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania

z przyłączonej nieruchomości.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.  

6. Odbiorca usług jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa

o utracie przezeń  prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania

Przedsiębiorstwa, Odbiorca usług pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za

należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 16. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się

w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub

budynków wielolokalowych po spełnieniu niżej określonych wymogów: 

2. Właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych jest obowiązany do

poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku

regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo

rozliczenie.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy

z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach wielolokalowych w przypadku, gdy nie są

spełnione warunki o których mowa w ust.1.  

4. W przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w ust.1 Przedsiębiorstwo ma prawo

odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem

lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali  

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać.

informację określającą wymagania techniczne. W szczególnych przypadkach wymagających

dodatkowych uzgodnień termin może być wydłużony do 30 dni.  

§ 17. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia

kompletnego wniosku.  

§ 18. 1. Umowa może być  rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu

wypowiedzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę usług umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez

złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego

oświadczenia listem poleconym.  

§ 19. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została

zawarta.  

§ 20. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

§ 21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE 

W TARYFACH  

§ 22. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone

przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat

określone w taryfach.  

§ 23. 1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

2. Do czasu zainstalowania wodomierza głównego ilość  dostarczanej wody ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu ministra właściwego

do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  

3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach

czerpalnych wody w lokalach. Różnicą wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań

wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych obciąża się właściciela lub zarządcę

nieruchomości.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.  

5. W rozliczeniach w ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie

zużytej wody pod warunkiem , że wielkość zużycia wody na te cele ustala się na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez

Przedsiębiorstwo i na koszt Odbiorcy usług.  

§ 24. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy

niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§ 25. 1. Wejście w życie nowej taryfy nie stanowi zmiany umowy 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo

podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania

Odbiorców usług o jej wysokości.  

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg,

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy usług, będącego stroną umowy  

§ 26. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

§ 27. 1. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest

ustalana jako równa ilości pobranej wody , ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca usług pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa

i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość

odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza

głównego.  

3. Odbiorca usług jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza

własnego, jego utrzymania i legalizacji.  

§ 28. 1. Przedsiębiorstwo za świadczone usługi wystawia Odbiorcy usług fakturę. 

2. Odbiorca usług otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu, a w

sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, nie później niż  14 dni od końca okresu

obrachunkowego.  

3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie

wskazanym w fakturze, który nie może być  krótszy niż 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości

ustawowej.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę usług, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej

zapłaty.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na

żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.  

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, gdy sprawdzenie prawidłowości działania

wodomierza nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza

pokrywa on koszty jego sprawdzenia.  

Rozdział 5 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACYJNYCH  

§ 29. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny

wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i wydanie warunków

technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§ 30. 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do

urządzeń  wodociągowych, kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomoś ci

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

§ 31 .  1. Wniosek, o którym mowa w §29 niniejszego regulaminu winien zawierać

w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wniosku i do bezpłatnego

udostępnienia go wnioskodawcy.  

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, udziela

wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, pisemnego

zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków i okreś la warunki techniczne podłączenia

nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach

wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności Przedsiębiorstwo zastrzega sobie

prawo wydania warunków w terminie 30 dni. 

2. Zapewnienie dostawy wody, przyjęcia ścieków stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do

dostarczenia przyszłemu Odbiorcy usług okreś lonej ilości wody, przyjęcie okreś lonej ilości

i jakości ścieków.  

3. Warunki techniczne podłączenia określają w szczególności: 

4. Warunki techniczne podłączenia nieruchomoś ci do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń

wodociągowych, kanalizacyjnych.  

§   33 .  1. W przypadku koniecznoś ci wybudowania urząd z eń  wodoc iągowych,

kanalizacyjnych o których mowa w § 32 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może

wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę usług. 

2. Przed wydaniem warunków technicznych dla przyszłego Odbiorcy usług musi być zawarta

pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych

o których mowa w ust.1.  

3. Umowa o której mowa w ust.2 określa w szczególności: 

§ 34. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych zobowiązana jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do

opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłączenia. Dokumentacja

techniczna powinna być  sporządzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia

i zawierać w szczególności: 

§ 35. 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej na przyłączenie do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo pisemnie, na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie,w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, po sprawdzeniu: 

§ 36. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej

się o przyłączenie zezwolenie na wykonanie przyłączenia do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych.  

§ 37. Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie .  

Rozdział 6 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH  

§ 38. 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych jeżeli: 

2. Odmowa wydania zapewnienia dostawy wody, przyjęcia ścieków jak również wydania

warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje

udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego

wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.  

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych, kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 7 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi

warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem

technicznym przyłącza. 

2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały

również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem

przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.  

3. Określone w warunkach technicznych odbiory podłączeń przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy

zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa

inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru technicznego

przyłącza .  

§ 40. Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie

dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.  

§ 41. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać w szczególności: 

2. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.  

Rozdział 8 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI ŚCIEKÓW  

§ 42. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie

z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także

przyczynami technicznymi.  

§ 43. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty,

z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.  

§ 44. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować  Odbiorców usług

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych, awaryjnych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.  

§ 45. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo informuje o zdarzeniach

wskazanych w § 43 niniejszego regulaminu wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości,

o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.  

§ 46. W razie planowej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym

fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

Rozdział 9 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 

SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU 

ŚCIEKÓW  

§ 47. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji

dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych

środków przekazu w terminie nie dłuższym niż 3 dni.  

3 .  Jeżeli  Odbiorca usług występuje w formie pisemnej o udzielenie informacji,

Przedsiębiorstwo udziela pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.  

§ 48. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu realizacji

umowy przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej.  

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie

nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia.  

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.  

§ 49. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do imiennego wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług, osobami ubiegającymi się o przyłączenie

nieruchomości do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Informacja zawierająca numery kontaktowe telefonów osób, o których mowa w ust.1 oraz

godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podana do publicznej

wiadomości.  

§ 50. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest udostępnić wszystkim zainteresowanym: 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia aktów prawnych, o których mowa

w ust.1 poza swoją siedzibą.  

§ 51. 1. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku

z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, jak również niedotrzymaniem

minimalnego poziomu świadczonych usług. 

2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoś ci odszkodowawczej za szkody

spowodowane: 

Rozdział 10 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§ 52. 1. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe odbywa się z urządzeń wodociągowych

eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej, w miejscach uzgodnionych przez Przedsiębiorstwo

z jednostkami Straży Pożarnej. 

2. Jednostki Straży Pożarnej przekazują do Przedsiębiorstwa informację o ilości pobranej

wody z urządzeń wodociągowych na cele przeciwpożarowe.  

3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny

ustalone w taryfie, może też zawrzeć  z gminą Umowę,w której okreś lone zostaną zasady

rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.  

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 53. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.

Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na

jej podstawie.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXIX/245/09 

Rady Miasta Poręba 

z dnia 1 grudnia 2009 r.

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

2) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

3) Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorcę

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

prowadzące tego typu działalność, 

4) umowa – umowa o której mowa w art.6 ustawy. Należy przez to rozumieć następujące

rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa

o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków, 

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego, lokalu przy punktach czerpalnych wody, 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt

odbiorcy usług, 

8) wodomierz własny –  przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług, 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie, 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

11) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją  wodociągową  w nieruchomoś ci  odbiorcy usług wraz z zaworem za

wodomierzem głównym, 

12) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od

strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

13) sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

14) urządzenia wodociągowe –  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe ,

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

15) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej

wymaganiom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, 

2) ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń

wodociągowych, 

3) ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo

urządzeń kanalizacyjnych, 

4) dostawę wody o ciśnieniu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2003 r. Nr 33 poz. 270 z 2004 r. Nr 109 poz.

1156), 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,

7) niezwłoczne likwidowanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8) niezwłoczne powiadomienie Odbiorców usług o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody

i odbiorze ścieków, 

9) reagowanie bez zbędnej zwłoki na reklamacje Odbiorców usług.

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami

prawa, 

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa

lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach

lub urządzeniach pomiarowych. 

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy

zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz

dokonania badań i pomiarów, 

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu

ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) nie odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa substancji, które wskutek

swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby je uszkodzić ,  powodować

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać  szkodliwie na bezpieczeństwo

i zdrowieosób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego, 

4) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, 

5) Odbiorca  usług nie ma prawa do naruszania plomb wodomierza, jego osłon,

przemieszczania bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa oraz nie ma prawa do uszkadzania

plomb umieszczonych na zamkniętych zaworach odcinających, 

6) Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa

o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza,jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego

przemieszczenia lub zaborze, 

7) utrzymywania pomieszczeń,  w których zainstalowane są wodomierze lub urządzenia

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające na ich

prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń  przed dostępem osób

nieuprawnionych, 

8) utrzymanie przyłącza w należytym stanie technicznym nie powodującym pogorszenia

warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

znajduje się w posiadaniu Odbiorcy usług, 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania

urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, 

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu danych z eksploatacji własnych ujęć wody w celu ustalenia

ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, 

11) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach i na warunkach określonych w umowie, 

12) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren

nieruchomości w celu określonym w §6 niniejszego regulaminu. 

A. Postanowienia ogólne

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich

świadczenia, 

2) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

3) prawa i obowiązki stron umowy,

4) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących

w posiadaniu Odbiorcy usług, 

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków,

w tym warunków wypowiedzenia, 

1) odpadów stałych,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,

3) substancji palnych i wybuchowych,

4) substancji żrących i toksycznych,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomoś ć  została przyłączona do sieci został

ustanowiony na czas określony , 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

B. Zasady zawierania umów

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą, 

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody, 

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, reguluje należności wynikające z różnicy

wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych wody, 

5) właściciel lub zarządca okreś la warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących

się poza lokalami, 

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali ; w szczególności przez

możliwość  przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do

punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócenia dostaw wody do

lokali. 

C. Zasady rozwiązywania umów

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości ,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

1) średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności

wodomierza , 

2) w przypadku braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody w/g zasady określonej

w ust.1, iloś ć  pobranej wody ustala się  na podstawie ś redniego zużycia wody

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody

w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię / nazwę firmy),

2) adres zamieszkania / siedziby firmy,

3) rodzaj wnioskowanego podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) adres podłączanej nieruchomości,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju ( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

7) mapę orientacyjną z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości (1 egz.),

8) aktualną mapę sytuacyjną,  określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących

sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu (2

egz.), 

9) datę i podpis wnioskodawcy.

1) miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

3) informacje o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na

wykonanie podłączenia wodociągowego, kanalizacyjnego zgodnie z §34 ust.2 niniejszego

regulaminu, 

4) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego,

kanalizacyjnego, 

5) termin ważności wydanych warunków technicznych podłączenia (min. 1 rok).

1) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

2) planowany termin wybudowania urządzenia ,

3) zasady wyceny inwestycji,

4) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

5) tryb i zasady przejęcia sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

1) opis techniczny,

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego

przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000), 

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w

przypadku małej czytelności 1:200, 

5) profil przyłącza,

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu,

1) zgodności przedłożonej dokumentacji z wydanymi warunkami technicznymi przyłącza,

2) kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

3) prawidłowości rozwiązań technicznych.

1) istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2) w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom tych usług.

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, długość, materiał,),

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem technicznym przyłącza, a jego faktycznym

wykonaniem, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

1) informacji dotyczących regulaminu, umowy i taryfy,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1) aktualnie obowiązującą na terenie gminy taryfę cen i stawek opłat,

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz

z aktami wykonawczymi. 

1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo-kanalizacyjną

Odbiorcy usług, 

2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług,

3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w § 7 niniejszego

regulaminu. 
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