
 

 

UCHWAŁA NR IV/25/19 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Ornontowice 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.), oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wyrażonej formie postanowienia z dnia 30 listopada 

2018 roku 

Rada Gminy Ornontowice 

Uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na ternie Gminy 

Ornontowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXI/372/2002 z 16 marca 2006 r. 

Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla 

Gminy Ornontowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Nieużyła 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lutego 2019 r.

Poz. 977



Załącznik do uchwały Nr IV/25/19 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 

Regulamin 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ornontowice. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), 

2) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

3) Przedsiębiorstwie – rozumie się przez to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

4) Odbiorcy – rozumie się przez to odbiorcę, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy. 

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, które nadają im akty prawne wyższego 

rzędu, w tym w szczególności ustawa. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 

§ 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić w szczególności: 

1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody o ciśnieniu 

wskazanym w oddzielonych przepisach nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa 

mierzonym w punkcie podziału własności sieci – konkretna wartość ciśnienia jest uzależniona od 

ukształtowania terenu, na którym jest położona nieruchomość odbiorcy, w przypadku Odbiorców, u których 

poziom ciśnienia nie gwarantuje pełnej dostawy przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać w umowie 

o dostawię wody taki poziom ciśnienia wyższy od 0,05 MPa gwarantujący właściwą pracę urządzeń 

sprężonych z instalacją wewnętrzną. Należy w takiej umowie zapisać warunek o bonifikacie za niepełną 

dostawę wody. 

2) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na miesiąc, 

to jest 6 m3 rocznie i o parametrach określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia. 

3) należyte warunki odbioru ścieków w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na miesiąc, to jest 6 m3 rocznie oraz 

zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzonych ścieków, w szczególności przez regularne prowadzenie 

kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 

4) utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie posiadanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

5) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z oraz do urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 

6) ustalanie i wydawanie warunków technicznych podmiotom zainteresowanym podłączeniem do sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, 

7) zakup, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym. 

§ 3. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej 

jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie  

ogłoszeń, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem. 
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§ 4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, niezależnie od przyczyn, 

Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody, zlokalizowany na terenie gminy i informuje 

odbiorcę o jego lokalizacji poprzez wywieszenie ogłoszeń. Przedsiębiorstwo może zawiadomić o zastępczym 

punkcie poboru wody zlokalizowanym na terenie gminy, za pośrednictwem lokalnego radia lub na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. 1.  Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między 

Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług. 

2. Umowa zawierana jest w lokalu Przedsiębiorstwa lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza 

lokalem przedsiębiorstwa, Odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

3. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków 

stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu. 

4. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy usług, jeżeli są spełnione warunki 

przyłączenia określone niniejszym regulaminem oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, na 

podstawie oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości lub korzystaniu 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

5. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa 

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

ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo. 

6. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, zaś zawarcie umowy powinno 

nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

7. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na pisemny wniosek właściciela lub 

zarządcy budynku wielolokalowego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 zawiera w szczególności: 

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic 

oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat, 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym. 

§ 6. W przypadku zmiany odbiorców usług, umowa zawarta z dotychczasowym odbiorcą wygasa. 

Rozdział 4. 

Sposób rozliczeń 

§ 7. Rozliczenie z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są przez Przedsiębiorstwo w oparciu o ceny i stawki opłat, określonych w ogłoszonej taryfie oraz 

na podstawie ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków określonych zgodnie z art. 27 ustawy. 

§ 8. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 

Ustawy oraz Umowa. 

§ 9. 1.  Ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego 

braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zaś ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawy 

umowy, o której mowa w art. 6 ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 

2. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego 

wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług. 

3. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są 

regulowane niezależnie. 
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4. Odczyt wodomierzy następuje w umownych okresach rozliczeniowych. Długość okresu rozliczeniowego 

określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeśli umowa nie stanowi 

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego 

zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku 

ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 

6. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania 

wodomierza głównego. 

7. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez 

Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 

§ 10. 1.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na podstawie 

wystawionej przez Przedsiębiorstwo faktury. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające 

z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę na zarządcę lub właściciela takiego 

budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 11. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu stosowny wniosek, który winien zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko ( lub nazwę) wnioskodawcy, 

2) lokalizacja, adres (nr działki lub nieruchomości) 

3) adres do korespondencji, 

4) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, 

5) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług z podaniem ewentualnych innych źródeł 

poboru wody, 

6) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, 

7) 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), 

8) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki 

w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia, 

9) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków, 

10) datę i podpis wnioskodawcy. 

§ 12. Do wniosku o którym mowa w § 11, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza 

oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości lub korzystaniu z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

§ 13. 1.  Jeżeli spełnione są techniczne warunki umożliwiające podłączenia nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego 

wniosku, o którym mowa w §11, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie 

nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą się 

o podłączenie, wskazując powody, które uniemożliwiają podłączenie. 

2. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych są: 

1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 
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2) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach, 

3) zainstalowanie wodomierza głównego 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co najmniej: 

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w tym 

miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego i zaworu antyskażeniowego, 

2) określenie ilości dostarczanej wody, 

3) określać jakość odprowadzanych ścieków, 

4) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

§ 14. Na podstawie wydanych warunków technicznych, osoba ubiegająca się o przyłączenie przedstawia 

niezbędną dokumentację techniczną do uzgodnienia Przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwo uzgadnia 

dokumentację w terminie 21 dni od daty otrzymania. 

§ 15. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków 

technicznych 

§ 16. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie 

oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji. 

Rozdział 6. 

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 17. 1.  Poziom dostępu do usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo wyznaczają wieloletnie plany 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również techniczne możliwości 

istniejących urządzeń, ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości. 

2. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące 

dostępności tych usług: 

1) W Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd: 

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

- w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

- w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji, 

- w plany inwestycyjne, 

2) W siedzibie Przedsiębiorstwa, udostępniającym nieodpłatnie wgląd: 

–  w regulamin świadczenia usług. 

3. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez podmioty lub osoby 

posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót. Roboty budowlano – montażowe 

należy prowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykonawstwa przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

4. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych są: 

1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

2) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach, 

3) zdolność urządzeń wodociągowych do pokrycia zapotrzebowania odbiorcy i urządzeń kanalizacyjnych do 

oczyszczania ścieków, 

4) zainstalowane wodomierze główne. 

5. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić należy: 

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą, 
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2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 

odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu 

 min. 1,5%, 

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych. 

Rozdział 7. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków 

§ 18. 1.  W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług oraz 

odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Przedsiębiorstwo ma obowiązek: 

1) niezwłocznie poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, na swojej stronie internetowej lub w inny 

sposób zwyczajowo przyjęty, w tym wskazać o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia 

prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

2) zapewnić Odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 

przekraczających 12 godzin oraz poinformować Odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej 

stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, 

3) ile to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody. 

2. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują 

następujące terminy w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości 

usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków: 

1) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń 

w świadczeniu usług, 

2) 7 dni – na pisemne żądania usunięcia przerw i zakłóceń, 

3) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego. 

§ 19. 1.  O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo 

informuje Odbiorców usług na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

2. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 

informuje Odbiorców usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub 

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępnienia 

zastępczych punktów poboru wody. 

Rozdział 8. 

Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

§ 20. 1.  Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących 

występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

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

przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo  udziela 

odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się 

o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane 

w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, 

która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten 

w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby. 

§ 21. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach 

warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym 

dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy. 
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§ 22. 1.  Odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz 

wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane w dowolnej formie (np. listownie, za pomocą 

poczty elektronicznej, itp.). 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do załatwienia reklamacji w terminie 

14 dni od daty wpływu. 

4. Rozpatrzenie reklamacji może zostać wstrzymane w sytuacji, w której Odbiorca usług zaniechał 

udostępnienia Przedsiębiorstwu nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do załatwienia reklamacji. 

§ 23. 1.  W sprawach spornych pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą stosuje się przepisy art. 27e 

i art. 27f ustawy. 

2. W sprawach o naprawienie szkód powstałych w związku z dostawą wody lub odbiorem ścieków orzekają 

sądy powszechne. 

3. Sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach, o których mowa w ust. 1, możliwe jest po wyczerpaniu 

postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony; jeżeli 

przedsiębiorstwo odmówiło zawarcia ugody albo od pisemnego zgłoszenia przedsiębiorstwu żądania przez 

odbiorcę upłynęło 45 dni. 

Rozdział 9. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 24. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 

Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 25. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa posiadają wyłącznie 

jednostki Straży Pożarnej. 

§ 26. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 

podstawie pisemnych informacji składanych przez Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej                            

w Ornontowicach. 

§ 27. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 

dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje 

o ilości wody pobranej. 

§ 28. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

Rozdział 10. 

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonywanego 

przyłącza 

§ 29. 1.  W ramach odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonywanych 

praz z dokumentacją przyłącza. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory są przeprowadzane przy udziale stron lub ich 

umocowanych przedstawicieli. 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Poszczególne odcinki przyłącza, które ulegając 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające), należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

4. Przed zasypaniem należy sporządzić operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 

technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do właściwego 

urzędu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obowiązek sporządzenia operatu, o którym 

mowa w zd. 1, ciąży na inwestorze. 

§ 30. 1.  Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo 

uzgadnia jego termin, jednakże nie później  niż 14 dni po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 31 ust. 2, są potwierdzane przez strony w stosownych 

protokołach. 

§ 31. Sposób i formę zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo. 
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§ 32. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 

2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), 

3) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego, 

4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 

5) ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza. 

Rozdział 11. 

Postanowienie końcowe 

§ 33. 1.  Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego udostępnienia odbiorcom usług na każde ich 

żądanie w swojej siedzibie: 

1) niniejszego Regulaminu, 

2) aktualnie obowiązujących na terenie Gminy Ornontowice taryf cen i stawek opłat. 

2. Traci moc uchwała Nr XLIX/325/06 Rady Gminy Ornontowice z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ornontowice. 

3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

4. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

dla Gminy Ornontowice przyjęty uchwałą nr LXI/372/2002 z dnia   16 marca 2006 r. 
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