Uchwała Nr XLIX/385/06
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 30.01.2006

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 2001r. poz.1591 ze zmianami oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, o następującej treści:

„Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na obszarze Gminy Dopiewo”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, zwanego dalej Zakładem oraz odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład, wynikających z ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. Nr 72, poz.747 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do
tej ustawy, w tym określenie:
1) minimalnego poziomu usług świadczonych przez Zakład w zakresie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków,
2) szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług,
3) sposobu rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
4) warunków przyłączania do sieci,
5) technicznych warunków określających moŜliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych,
6) sposobu dokonywania odbioru przez Zakład wykonanego przyłącza,
7) sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
8) standardów obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposobów załatwiania
reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków,
9) warunków dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe.

Rozdział 2
Minimalny poziom oraz zasady na jakich świadczone są usługi przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne

§2. Zakład ma obowiązek zapewnić zgodnie z przepisami ustawy:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków
w sposób ciągły, a takŜe zapewnić naleŜytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków, przy czym wymóg dostarczania wody pod odpowiednim ciśnieniem dotyczy
wyłącznie dostaw wody z sieci,
2) spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
3) spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku
wystąpienia jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt.2.
4) prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody,
§3.1.Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług
świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający jego działalności, a w szczególności do:
1) uŜytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący moŜliwość wystąpienia
skaŜenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek
cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest wodomierz,
3) uŜytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umoŜliwienia upowaŜnionym przedstawicielom Zakładu wstępu na teren nieruchomości i
do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania
opłat za odprowadzanie ścieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w
celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.
§4.1.Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych
instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z
urządzeniem pomiarowym włącznie.
2.Dokonywanie przez odbiorcę usług zabudowy lub nasadzeń drzew i krzewów w
pasie 3 m od przyłączy wodociągowych i w pasie 5 m od przyłączy
kanalizacyjnych jest zabronione.
§5.Przedstawiciele Zakładu, po okazaniu legitymacji słuŜbowej i pisemnego upowaŜnienia,
mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń kaŜdego, kto korzysta z
usług, w celu zainstalowania lub demontaŜu wodomierza głównego, przeprowadzenia
kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych
w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia
przeglądów, napraw lub demontaŜu urządzeń posiadanych przez Zakład, sprawdzenia ilości i
jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego lub załoŜenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie
wody do lokalu, a takŜe usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza
kanalizacyjnego.
§6. 1.Zakład moŜe odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeŜeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z
przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach
prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to
jest bez zawarcia umowy, jak równieŜ przy celowo uszkodzonych albo pominiętych
wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Po odcięciu dostawy wody Zakład jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia
zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi i poinformowania o
moŜliwościach korzystania z tego punktu.
3. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody
Zakład zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz
odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia
dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
§7. 1.Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a takŜe wprowadzania
ścieków opadowych i wód drenaŜowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych oraz do stacji zlewnych ścieków:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności Ŝwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, droŜdŜy,
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeŜeli znajdują się one w stanie
rozdrobnionym,
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych Ŝywic,
lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze
poniŜej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
4) substancji Ŝrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad,
formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,
obornika, ścieków z kiszonek,
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z :
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby
zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
3. Zakład prowadzi bieŜącą kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i
ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.
§8 Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych jest obowiązany do:
1) niezwłocznego powiadomienia Zakładu o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych
substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć
zmniejszających skutki awarii,
2) instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i
prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,
3) umoŜliwienia Zakładowi dostępu w kaŜdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości
ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli
sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług,

4) wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natęŜeń dopływu ścieków
przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy wprowadzane
ścieki przemysłowe stanowią więcej niŜ 10% wszystkich ścieków komunalnych
dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych moŜe
stwarzać zagroŜenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia
kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposaŜenia technicznego
urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków,
5) udostępniania wyników wewnętrznej kontroli Zakładowi oraz informacji na temat
posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a takŜe rodzaju i źródeł substancji
niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
6) zainstalowania urządzeń pomiarowych słuŜących do określania ilości i jakości ścieków
przemysłowych, na Ŝądanie Zakładu, jeŜeli takie wymaganie jest uzasadnione moŜliwością
wystąpienia zagroŜeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia
kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposaŜenia technicznego
urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.
7) informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§9. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków określają przepisy art.6 ustawy.
§10. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Zakładem, a
odbiorcą usług.
§11. Zakład jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z
pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§12. Umowa, o której mowa w §10 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków
ich świadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3) praw i obowiązków stron umowy,
4) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy
kanalizacyjnych,
5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art.18 ustawy,
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§13. Umowa, o której mowa w §10 moŜe być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być
odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym.
§14. JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi umowa, o której mowa w §10 zawierana jest z właścicielem budynku lub z
zarządcą nieruchomości wspólnej.
§15. 1.Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków

wielolokalowych Zakład zawiera umowę, o której mowa w §10 takŜe z osobą korzystającą z
lokalu wskazaną we wniosku, jeŜeli:
1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposaŜona w wodomierze, zainstalowane
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
2) moŜliwy jest odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Zakład z
właścicielem lub zarządcą,
3) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, róŜnicę wskazań między
wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych wody,
4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w §10 reguluje naleŜności
wynikające z róŜnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy
zainstalowanych przy punkach czerpalnych wody,
5)właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych wody
znajdujących się poza lokalami,
6)został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody
do lokalu bez zakłócania dostarczania wody do pozostałych lokali, w szczególności przez
moŜliwość przerwania dostarczania wody do lokali rozumie się załoŜenie plomb na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
7)został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z
punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.
2.Właściciel lub zarządca przed złoŜeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest
obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których
mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z
taryf za dokonywane przez Zakład rozliczenie.
3.W przypadku, o którym mowa w §14 właściciel lub zarządca budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do
zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym
budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu
zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji,
konserwacji i wymiany.
§16. Zakład moŜe wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu, w
budynkach, o których mowa w §14 równieŜ w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o
których mowa w §15.
§17. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po
podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano-montaŜowych
wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.
§18. W przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy zawartej z
dotychczasowym odbiorcą.
§19. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane zgodnie z przepisami ustawy przez Zakład i
zatwierdzane uchwałą Rady Gminy nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§20. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie
z przepisami ustawy są następujące:

1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i
stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania
wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuŜycia
wody, ustalane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ustawy,
3) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
4) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zuŜytej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zuŜycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług,
6) jeŜeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń
pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się z uwzględnieniem udokumentowanej
ilości bezpowrotnie zuŜytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
§21.1. Zakład wystawia faktury VAT uwzględniając w ich treści ilość pobranej wody i stawki
taryfowe.
2.Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca usług dokonuje zapłaty w terminie
określonym w umowie: do rąk upowaŜnionych inkasentów, w kasie Zakładu lub na rachunek
bankowy Zakładu.
3.Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeŜeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego
zapłaty.
4.W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych
naleŜności, a na Ŝądanie Odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złoŜenia
wniosku w tej sprawie.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§22.1Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
2.Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Zakład, a
koszty urządzenia pomiarowego - Odbiorca usług.
§23.1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości
wyprzedzają plan inwestycyjny Zakładu, mogą oni wybudować na własny koszt, w
porozumieniu z Zakładem i z gminą, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do
korzystania z usług.
§24. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest odpłatne i następuje na
podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia,
określonych przez Zakład, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
§25.1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej moŜe
występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być
przyłączona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust.1, składa w Zakładzie wniosek o określenie warunków
przyłączenia.
§26.1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w
szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zuŜycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług równieŜ jakości
odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie
dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię uŜytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, uŜytkowe) w budynkach zasilanych
w wodę,
b) wyposaŜenie lokali i obiektów w urządzenia zuŜywające wodę i odprowadzające ścieki,
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,
powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy
wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1,
względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu.
§27.1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem
umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia złoŜenia wniosku.
Warunki przyłączenia są waŜne dwa lata od dnia ich wydania.
2. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami
odbiorcy,
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zuŜywana
jest woda i odprowadzane są ścieki,
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków,
4) termin waŜności warunków przyłączenia.
§28. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
1) strony zawierające umowę,
2) zakres prac projektowych i budowlano-montaŜowych oraz prac związanych z
przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania
wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
4) terminy:
a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i
odbiorów częściowych,
b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

Rozdział 6
Techniczne warunki określające moŜliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych

§29. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeŜeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą
się tak, Ŝe nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeŜeli
zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni
ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania
ścieków .
§30. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeŜeli przyłączenie do sieci spowoduje obniŜenie poziomu
usług w stopniu takim, Ŝe nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom
usług.
§31. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli nie posiada technicznych
moŜliwości świadczenia usług.
§32.Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 7
Sposoby dokonywania odbioru przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

§33. Umowa o przyłączenie nieruchomości do sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia
realizacji prac projektowych i budowlano-montaŜowych.
§34.Przed przystąpieniem do budowy przyłączy wodnokanalizacyjnych inwestor z
wykonawcą wypełniają deklarację informacyjną o terminie rozpoczęcia i zakończenia
planowanej inwestycji wraz z dokumentem nadania uprawnień budowlanych właściwej
specjalności osobie kierującej lub sprawującej nadzór nad wykonywaną budową i złoŜyć ją w
siedzibie Zakładu.
2.Odbiory przyłączy wodnokanalizacyjnych powinny być poprzedzone pisemnym
zgłoszeniem dokonanym przez wykonawcę lub inwestora. Zakład uzgadnia termin odbioru na
nie dłuŜej, niŜ trzy dni po dacie zgłoszenia.
3. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: dane
identyfikujące inwestora i adres przyłącza, termin odbioru proponowany przez wykonawcę,
inne warunki odbioru np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
4. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli stron.
5. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności
wykonanych prac z warunkami przyłączenia, oraz projektem przyłącza.
6. JeŜeli warunki przyłączenia obejmowały obowiązek wybudowania przez przyszłego
odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem
przystąpienia do odbioru przyłącza moŜe być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
7. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszystkie odcinki przyłącza
ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) naleŜy zgłaszać do odbioru przed
zasypaniem.
8. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2, są potwierdzane przez strony
protokolarnie.
9. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: dane techniczne
charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość elementy uzbrojenia), rodzaj
odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, skład i podpisy członków komisji

dokonującej odbioru, uwagi dotyczące róŜnic pomiędzy projektem a realizacja przyłącza .

Rozdział 8
Standardy obsługi odbiorców oraz
sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby
załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

§35.1. Zakład udostępnia wszystkim zainteresowanym do wglądu:
1)aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
2)aktualnie obowiązujący na obszarze gminy tekst Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków,
3)wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4)aktualnie obowiązujący tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
2.Zakład ma obowiązek załączania do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy
lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.
§36.1. Zakład zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących:
1)prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzania ścieków,
2)warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych
Odbiorców usług,
3)występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Zakład zawiadamia odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody oraz
przewidywanym obniŜeniu jej jakości w przypadku:
a) przewidywanego braku wody,
b) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń,
c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów poŜarowych,
d) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń,
e) uszkodzenia instalacji odbiorczej w stopniu uniemoŜliwiającym świadczenie usług.
3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków moŜe nastąpić bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia i środowiska lub uniemoŜliwiające świadczenie usług, w
szczególności gdy:
1) z powodu awarii lub innego nie dającego się przewidzieć zdarzenia sieć nie ma
moŜliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia lub
środowiska,
§37. W przypadkach wstrzymania zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, o
których mowa wyŜej w §36ust.2. i 3 odpowiedzialność Zakładu jest wyłączona.
§38. JeŜeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w
związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
1) udzielanie informacji na Ŝądanie odbiorców następuje:
a) natychmiast po uzyskaniu informacji - na telefoniczne Ŝądanie określenia

przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) w terminie 7 dni – na pisemne Ŝądane usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w
pkt. a),
c) w terminie 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zaŜalenia, wymagające
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
§39. Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach
warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem
umoŜliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niŜ 12
miesięcy.
§40.1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez
zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym i rozpatrywane są przez
Zarząd Zakładu.
3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania
reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział 9
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe

§41.Sieć wodociągowa winna zapewniać ilość wody do celów przeciwpoŜarowych
wymaganą przepisami ustawy o Ochronie PrzeciwpoŜarowej z dnia z dnia 24 sierpnia 1991r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 ze zmianami) oraz przepisami
rozporządzenia Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych
(Dz.U. Nr 121 poz. 1139), zwanego dalej rozporządzeniem.
§42. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpoŜarowe następuje na podstawie umowy
zawieranej pomiędzy gminą, Zakładem i jednostką straŜy poŜarnej.
§ 43. 1Na sieci wodociągowej przeciwpoŜarowej stosuje się hydranty wewnętrzne i
zewnętrzne o odpowiedniej wydajności.
2. Hydranty zewnętrzne przeciwpoŜarowe rozmieszcza się wzdłuŜ dróg i ulic oraz przy ich
skrzyŜowaniach.
§44.Szczegółowe wymagania techniczne sieci wodociągowej przeciwpoŜarowej, w tym
średnice, rozmieszczenie i wydajność hydrantów określają przepisy rozporządzenia.
§45. Kierujący działaniem ratowniczym moŜe przejąć ujęcie wody w uŜytkowanie na czas
niezbędny dla działania ratowniczego.
§46. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpoŜarowe poprzez urządzenia
usytuowane na terenie publicznym Zakład uwzględnia koszty utrzymania urządzeń
niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone
o marze zysku.
§47. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpoŜarowe wraz z określeniem punktów poboru jest
ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straŜy poŜarnej w
umownie ustalonych okresach.
§48. W przypadku poboru wody na cele przeciwpoŜarowe z urządzeń wodociągowych
którymi woda jest dostarczana do innych Odbiorców jednostka niezwłocznie przekazuje
Zakładowi informację o ilości wody pobranej.
§49. Koszty związane z dostarczeniem wody na cele przeciwpoŜarowe w tym koszty

związane z budową na te cele urządzeń ponosi gmina.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§50. Traci moc Uchwała Nr LVI/500/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 września 2002r.
§51. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

