
UCIIWALA NR 295,D(XX I/2010

RADY GN{INY ROZ\MEMCA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

rY spla$ie zatrvierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprolvadzania ściekórv

Na podstawię art' 19 ust' ] i 2 ustawy z dnia7 częrsłca2001I' o zbiolowym zaopatrzcniu $' wodę

i zbiorow1m odprowadzaniu ścieków /jedn. tekst Dz' U- NI l23 poz. 858 z20()6 r. zpóź'. zm.l' ofaz alt' I8

ust' 2 pkt 15 i art. 40 ust'1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŹądzie gminnym /jedn' tekst DŻ' U' NI

I42 poz' I59I z2001 r' z póż' m.lRada Gminy Roźwienica uchwala co następujc:

$ l. Uchwala się regulamin dostalczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Roźwienica stanowiący załącmik do niniejszcj uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica'

s 3. Ucbwałapodlega ogłoszeniu w sposób zrłyczajowo przyjęry lv Gnrinie Rońvienica oraz

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkalpackiego.

$ 4. Uchwała wohodzi w 
'rycię 

po upł}'wie 1'1 dni od daty.jej ogłoszeńa w Dzienniku Urzędow;'m

Województwa Podkaęackiego'

ss.
1) Traci moc rrchwała Rady Cnr-riny w Roźwienicy Nr 33N'/2003 z dnia 14.02'2003 I' w sprawie

Żatwjcrdzenia legrrlanrinu dostarczania wody i odbionr ścickóu' na obszarzc Gminy Roźwienica'

2) Uchyla się uchwałę t 2'72lXXXl]]20I0 z 1 l '03.2010 r' Rady Gminy w Roźwicnicy w sprawie

zatwierdŻęnia legulaminu dostarczania \'ody i odbioru ścieków na obszarze Gminy Rońvienica'

ffiQ,,,^,,
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Załącznik do uchwały Nr
295/XXXIIIT'2010

Radl Griny Rozwienica

z ó1ia 29 kwietnia 2010 r'

REGI]LĄMIN DosTARcZĄNLĄ woDY I oDPRoWADZĄNLĄ ŚcIEKów

Rozdział 1

PosTANowIENIA oGóLNE

s1.
1) Regulamin określa zasady zbiolowego zaopahzenja w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

realizo\łanego pŹęz Gminę Roźwienica z/s w 37-565 Roźwienica 1. zwanądalej

,Przedsiębio$bivem'', na tercnie Gminy Roźwienica, w t}rm plawa i obowiązki Przedsiębiorstrva oraz

odbiorców,

.* 2) Przez zbiorowe zaopatzęnie w wodę loŻumie się dzialalność prowadzonąpŹez Przedsiębiorstrvo.

polegającąna ujmowaniu, uŻdamianiu i dostalczaniu wody,

3) Przez zbiorowę odprorvadzanie ścieków rozumie się działalność prc\ńadzonąpvezPrzedsiębjorstwo,

polegającą na odprowadzamiu ścieków do oczyszczallti i oczyszczanitt

s 2. ( Ąre \ł lcgulaminle okres]eniaoznaclaja:

1) ustawa ustawa z dlia'l częrwca2001r' o zbiorouym zaopatrzenirr rv wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków Dz. U. Nr 123 poz.858 z2a06l' z póź' zn] 
'

2) odbiotca- odbiorca uslug o którym mowa w ań. 2 p]d. usta\J,

3) osoba ubiegaiąca się o przyłączenie do sieci osoba składająca wniosek o wydalrie walunłów

tcchlicalych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/1ub kanalizacyjne.j,

4) przedsiębiorst1vo - pŹedsiębiolstwo wodno- kanalizaclne w lozumieniu ań'2 pkt' 4 ustawy w t]m

. Urząd Gminy Roźwięnica do czasu utwożęnia jednostki organ|zacyjnej do zarz.ąózatia gn'inną siecią

wodociagowąi kanalizacyjną lub do czasu przekazalia sieci wodociągowej 1ub kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwu posiadaj ącemu zezrł.olenie Wójta Gminy Rozu'ienica na zbiolowe zaopatrzenie

rv wodę i/lub odprowadzanie ścięków,

5) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o 1r1órej nowa w ań'

6 usla$y,

6) wodomi€rz głórł'ny prryT ząd pomiarow1łl, o lłółĄn mowa w alt' 2 pkt' 19 ustawy,

7J wodomierz dodatkowy przyrząd ponrialowy zainstalowany za wodomierzern głównym słuący

określaniu ilości wody bezpowrotnie ŻuĄnei 
'

8) wodomierz mieszkaniowy _ prqrząd pomialowy zainstalowany w mieszkaniu w budynku

wielolokalowyn,
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9) wodomierz własny pŹ}rząd pomialol\ry słuący oheślaniu ilości wody zuzytej z ujęcia własnego

Odbiorcy,

10) uządzenie pomiarorve pr4łząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,

1l ) okres obrachunkowy _ określony w umowic okres rozliczeń za usfugi dostalvy wody

i odprowadzanie ścieków' 
.

12) umowa o prąvtączenie - umowa c}.wi]rro-prarłna określaj ąca zasady wykonanja przyłącza wody

i kanalizacji,

13) przyłącze wodociągowe ' odcinek przęl'odu łączącego sieć wodociągową z we\ulętrzną instalacją

wodociągorvąrv nienrchomoścj odbiorcy usług wraz z zatvoretn za wodonlierzelT głóWnym'

14) pzyłącze kanalizacyjne - odcinekplzewodu łączącego weu'l'lętrzną instalację kana1izacyjną

w njcruchomości odbiorcy usług z sieciąkanalizacyjną za pierwsza- studzięnką licząc od strony

bud1młu, a rł. prz1padku jej bl aku do granicy nieruchotlości gruntowej,

15) sieć - pŹewody wodociagowe lrrb kanalizacyjne wraz z uzbĄeniem i urza1lzeniami, którymi

- dostarczanajeŚt woda lub którymi odprowadzane sąścieki' będące w posiadaniu przędsiębiorstwa

wodociągolvo- kanalizacy.jnego'

s3.
l'7 Regulamin nrnrejszy okreśJa między innym.:

_ prawa i obowiązki Przędsiębiorstwa olaz odbiorcy usług wodociągowych i kana1izacyjnych,

rr1łrikające z ustawy i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- waruŃi przyłączania do sieci, zgodnie z aft' 15 ust' 4 ustawy'

- sposób udostępniania wszystkim potencjalnym odbiorconr usług' infonnacji o moż1i$'ościach

dostępu i warunlGch przyłączenia do sieci'

s1.

- ] ) Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na tolęnie gminy na zasadach olo'eślonych w aft. 16 ust'

3 usta\łT,

2) Dostalczanie lvody i/lub odprowadzanie ściekól' odb1rl a się na podstr\\ ie umo\ły zawańej między

Przedsiębiotstwem i odbiorcąusług.

RozdŻiał 2

PozIoM USŁUG ŚW]ADCZoNYCIIPRZEZ PRzEDsĘBIoRsTwo

$ 5. Przedsiębiorstil'o zaperł'nia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowyclr i kanalizacyjnyclr do

IealiŻac'ji dosta$'1vody przeznaczonej do społcjaprzez 1udzi, w wynaganej ilości i pod rr'yr-nagan}rn

ciśńieniem olaz dostaw wody i odplowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a lakŹe zapewnia

rł1łlaganąjakość dostarczanej rvody i odproll'arlzanych ścieków'
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só.
1) Przedsiębiorstlvo zapewnia następujący minimalny poziom usfug w u a].ręsię zbiorowego Żaopatrzenia

wwodę przeznaczonądo spoźycia przez ludzil

_ dostalvę wody przez sieć wodociągot'ąo odpowiednim ciśnieiriu u'przyłączu wodocie1gorqłr'1

- dostawę wody ojakości spełniającej warunłi okeś1one rv rozporządzeniu minista zdlowia,

uściślone przez właściw1' órgan Inspekcji Sanitamej'

- okr esowąlegalizację wodon, ierzy głórłnych na własny kosŻt' a 'wodomielry dodatkowych

i mieszkaniowych na koszt odbiorcy usfug,

- niezrł4oczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie arvarii sieci wodociągowej,

- w przypadku przerw w dostawie l!'ody uruchamianie zastępczych punków poboru wody,

2) Przedsiębiorstwo zape\1'nia naŚtępujący minimalny pozion usług w zakesic zbiorowego

odprowadzania ściekórv:

- 
- odbiór ścjeków poprzcz sicć kanalizacyjnąw sposób ciągły,

- w prz1padku awiLrii sieci kanalizacyjnej odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne ]rrb pżez
przepompowlie,

- na zlecenie odbiorcy usługjak najszybsze udrożiienie przyła.cza kanalizaqjnego rv pl4padku.jego

zapchania, z jednoczesnym sprawdzeniem stanu technicznego prŻyła'cza'

s7.
1) Przcdsiębiorstrł'o zapervnia odpowiedni pozlom obsfugi odbiorcy usŁ1g, szczcgólnic w zakresie:

- niezv'łocmego powiadamiania odbiorców usfug o przerwach w dostawie wody i odbiorze ściekót'

i miejscach zastępczego poboru wody,

- szybkiego rcagowania na pisemne reklamacje odbiorców ushg np' doĘczapychjakości

i pammettów wody, nieprawidłowości rł' tozliczeniach za dostawę $'ody i odbióI ścieków,

' 2) standardy dotyczące poziomu obsługi odbiorców usług określone sąw rozdziale 9 ninięjszęgo

Regularninu.

RoztŁiał 3

WARI]NKI I TR\aB ZAWIERANI^ UMÓw Z oDBIoRcAMI USŁUG

s8.
]) Dostalczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbpva się na podstawic umowy o zaopatrzenie

w wodę i/ lub odprowa&anie ścieków zawańej niędzy Przedsiębiorstwem a odbiolcąusfug,

2) Przedsjębjorstu'o jest obowiązane do zawarciaumowy na pisemny wniosek osoby' kórcj

n ięruchomośc zo.tała prz1lączona do sicci.

3) Umowa możc bYć zawarta Ż:
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- osobą {rzyczną i /lub prawną/ która posiada łtuł prawny do kolz]_stanja z obiękfu budowlanego' do

którego ma być doŚtarczanawoda i odprowadzanę ścięki,

- osobą fizyczną i ,4ub prau.ną, któIa korzysta Z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

plawryn,

- włŃcicięlem bud}.nku lirb z zarządcąnieruchomości wspólnej, jeżeli nier'uchomość jest

zabudowana budynłami wie1olokalow1łli.

'l) Na wniosek właściciela lub zarządcy budynłu wielolokalou'ego' PEędsiębiolsnł'o zJuiera ullowy
z uĄtkownikami lokali, jeżeli:

- wszystkie lokale Śąwl,posażone w $'odomieŹe mieszkaniov'e zgodnie z wa1xŃami technicznymi,

- możliw_Y jest odcz}'t wskazań wodomierzy'

- usta]onyjest przez wnioskodau'cę sposób rozliczeń rómjc wskazań rniędzy wodomierzcrrr

głórrłrym a wodomierzami zainstalowanymi 'w' poszczegóInych lokalach oraz zasady ich

., utrzymania,

- uzgodniony został ptzez skony sposób przelwania dostawy wody do lokalu bez zakłócania dostarv

wody do pozostałych lokali'

se.
I) Umowa o zaopatrzcnie w wodę iĄub odptorvadzanie ścieków zawiela $' szczcgólności postanowienia

dotyczące:

- i1ości ijakości świadczonych usfug rvodociągowych i/lub kana1izacyjnych,

- Sposobu i teminów rozliczęń,

- praw i obowiąków stron umowy,

- procedur i warunłów usuwania przez Przedsiębiorstwo awarii na przyłączach rvodociągowych

i kanalizaryjnych nie będących własnościąPrzedsiębiontwa.

- procedw i waruŃów kontro1i urządzeń rvodociągowych i urządzeń kanalizac{nych' w tyn

dok1]mentów upoważliających do wstępu na teren njcruchomości i do pomiesŻczeń odbiolcy

usług,

- okesu obowią4rvania umorry. wanł tów u1powiedzenia oraz odpowiedzia]ności stron za

niędotrzymanie wanmków umo*ry'

2) w umowach doq'czących odprowadzania ścieków przemysłowych Przedsiębiorstwo uwzg]ędnia

poltanou ienia arl' l0 i l l us{aĘ '

$ 10.

1) Umowa może być zawata na czas nieolo'eślony Jub określony,

2) Umowa określa moźlirvośó iej rozwiąania w pŹypadkach olaeślonych przepisami kodeksu
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cywilnego oraz art. 8 ustawy,

3) Umowa dopuszcza jej rozłłiryanie ptzez odbiorcę usfug za wypowiedzeniem lub za zgodą obu stlon'

4) Rozwiązarrie lub wygaśnięcie umowy skutkrrje zastosowanięm przez Pżedsiębiols|ivo środków

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług'

s l l. Zmiana odbiolcy usfug'powoduje wygaśnięcie dorychczasowej umowy i wynaga zdwfucja nowej

unowy na pisemny wniosek nowego odbiolcy usług'

Roz(Łiał 4

sPosóB RoZLICZEŃ

s 12.

l) Rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków sąprowadŻone puez PŻedsiębio$two

z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej

wody i odprowadzonych ścieków,

2) Tary.fa' o któĘ mowa w ust' 1, Żatwiefdzana jest przęz Radę Gminy i obou'iązuje przez l rok od daty

jej zatwierdzenia,

3) Przedsiębiorstwo ogłasza zatwieldŻonątaryfę w miejscowej prasie, na stlonic intemetowej

Przedsiębiorstwa, na tablicach ogłoszeń Przedsiębiorstwa w poszczególnych sołectwach 1ń
rv sposób alyczajowo przyjęĘ, w terminie do 7 dni przed dnien, wejściajej w Ącic; przepis ten

oborviązrrie również w pr4padku, gdy Rada Clniny nie podejmie uchwały doryczącej taryry

w ustawowym terminie, okeślon}m \' ań. 24 usta$y'

$ 13.

1) Ilość dostalczonęj wody ustala się na podstawie q'skazań wodomierza głównego, a w prz'padku.jego

braL:u w oparciu o przeciętne nofmy zużycia wody, okeślone w rozporządzeniu ministra lvłaściwego

do spraw gospodarki plzestrzennej i mięszkanio\ł'ej,

. 2) W pr4'padku zawarcia umów z użytkownikami lokali w bud}nkach wie1olokaiolrych, ilość

dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomięzy mieszkaniolłTch z uwzględnieniem

różfcy wskMań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomieŹy mieszkaniowych.

s 14.

1 ) W pr4,padku niespralvności wodomiefza głównego, jeżeli umowa ńe stanowi inaczej 
' 
ilość pobranej

wody ustala się na podstawie śIednjęgo uużycia wody rv okresie 2 wcześniejszych okresów

rozliczeniovych przed stwierdŻeniem niesprawności rvodomierza, a gdy to niejest moŹli1ve na

podstawię śIedniego zużycia lvody w ana1ogicznym okesie roku ubiegłego lub iloc4mu

średniomiesięczrego zuzycia wody w roku ubiegłym i liczby nriesięcy niesplawności wodomieŹa,

2) Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usfug dokonu.je sprawdzenia prawidłowości dzlałania

wodomierza' W pr4padku gdy sprawdzenie prawjdłowości dzialania nie potn'icrdza zgłoszonęj pfzcz

odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty splawdzenia,
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3) Zasady postępowania w przypadku niesprawności wodomierza mieszkaniowcgo okreśJone są

s 1s.

1) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań uządŻeń pomidowych' a $'
pr4rpadku ich bral<u jŃo równąiiości pobranej wody,

2) W rozliczerriach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zuzytej $'ody.

pod rvarurrkiem, że wielkość zuzycia wody na ten celustalonajest na podstawie wskazań dodatkolł'ego

wodomieŹa zajnstalowanego zgodnic z wafunłami okJeś1on1ni przez Przedsiębiofstwo i na koszt

odbiorcy usług'

s 1ó. Nalefuość zawodę pobranąna cele przeciwpoż:arowe, na zrasuanie tęrenów zielonych, obcięa
Gminę Roźwienica na podstawie cęn i stawek opłatustalonych w taryfię.

$ 17.

1) odbiorca usfug dokonuje zapłaty za dostarczonąwodę i odprowadzone ścieki w tęrminie 14 dni od

dary \łystawienia fakfury,

Ż) Zapłata za dost^rczonąwodę i odprowadzone ścicki wnoszona jest za okes obrachunkorvy okeślony

w umowie, w któIej podane sąrównież skutki niedotrzymania tęrminu zapła{ i sposób uiszczania

opłat,

3) Zgłoszenie plzez odbiolcę zastrzeżeń do wysokości falĆury nie wshzymujejcj zapłat-v'

4) W prz1padku rradpłary za1icza się j ą na poczetplą_szłyc11neleia:'ości lub, na Ądanie pisemne

odbiorcy, zwraca sięi ąw tenninie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tęj spfau ie'

Rozdziat 5

WARL]NKI PRZYŁĄCZENLĄ Do sIEcI

s 18.

1) PIZedsiębioNtwo jest zobowią,zane $ydać zgodę na przyłączenie do sieci nieruchomości osoby

ubiegającej się o pzyłączenie, jeżeli są spełnione warunti okeślone w tym regulaminie oraz istnieją

techniczne możliwości świadczenia usług' Możliwościte urvarunłorł'ane sąus1łuowaniem

nieruchomości względem sieci olaz zdolnościa' dostawy wody z jstnicjącej siecj wodociągowej

i przepustowości sieci kanalizacyjnej,

2) PrzędŚiębiorstwo wodociągowo-kana1izacyj nę j ęst obowiązane zapewnjć budolvę uządzcń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych' ustalonych przez gminę rv sludium uwarunkowań

i kienułów zagospodarowania pżeshzęnnego gminy oru miejscovych planach zagospodarowania

przesfuzennego, w zakesie uzgodnionym w rvieloletnim planic rozwoju i modemizacji, o którym

mowawań'2Lust- 1,

3) Realizacie budorłry przyłączy do sieci oraŻ studni v'odornier'zowej, pomieszczenia przewidzianego do
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lokalizacji wodomierza głów[ego i urządzenia ponriarowego zapewnia na własny kosż osoba

ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,

4) Koszry nabycia, Żainstalowania i utrzynania wodomierza głólnego ponosi przedsiębiorsnł'o

wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiatowego - odbiorca usfug,

5) PIZeClsiębiolshvo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomości

osoby ubiegającej się o przyłączenie nieIuchonrości do sieci, jeśli są speh]ione \'arunki pŹyłąc7enia

okeślone w legulamiDie, o l1óry1n mowa w alt' 19, olaŻ istniejątechniczne moŻlirvości świadczenia

usług'

s le.

1) Pryłączenie nieruchomości do sieci wodoci;gou'ej lub kanalizacyjnęj odbFa się na Pisemny

rvniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie' Wzó i zawartość wnioslrt ustala

Przedsiębiorstwo ĄVzór wniosku stanowi załącznjk Nr 1 do niniejszego tegulaminu/,

2) Do wniosku osoba ubiegająca się o pŹyła.czenie doła.cza:

- - dokument potwicrdzający tyfuł plawny do nieruchomości,

- akhralrrąmapę okeślającąus;tuowanie nierrrchomości względem sieci wodociagowej

i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia telenu z zżunacŻonym p.oponowan-vm

ptzebiegiem przyłącza wody iub kanalizacji,

- oświadczeńe o prawie dysponowarria nicluclromościąna cele budowlane.

3) Prz€dŚiębiolstwo po otrłnańrr wniosku wydaje osobie ubiegającej się o pvyłączenię Techniczne

Warunki Przyłączenia nięruchomości do sieci wodociągowej i kanal1zacyjnej,

4) warunkjem przystąpienia przez osobę ubiegającąsię o przyłączonie do budowy prąvłączy, jest

podpisanie umowy przyłączeniorvcj, sporzalzenjc stosownęj dokumentacji projektowej' uzyskanie

poz$'olenia na budowę przyłącza lub zgłoszenie zamiaru budoury przyłącza oraz uzgodnieńe

dokumęntacji z PŹedsiębiorstwem dokumentacji techlicznej.

' s 20.

1) osoba ubiegająca się o przyłączenie, realizuje na swój kosż przyłącze wodociąowe tj' odcinek

przev'odu łączącego sieó wodociągową z wervnętrzną instalacjąwodoc iągowa' w nicluchomości

odbiorcy usług wraz z zawolem za wodomięrzem głównym, pomieszczenie przewidziane do

lokalizacj1 wodomierza główncgo.lub studnię wodomicrzolvą oraz przyłączc J<anallzacyjne

(przykanalik) tj' odcinek przewodu łączącego węv'nęfuZnąinsta]ację kanalizacyjnąw nieruchomości

odbiorcy usług z sieciąkanalizacy.jną za picrwszą studzienką licząc od strony bud;łrl'u, a w przypadku

jej braku do granicy nieluchoności gt'tultowej' z ewentualnym urzalzenicm do pomiaru iloścl

ścieków,

2) osoba przyłączająca się do gminrrej sieci kanalizacyjnej, uzytl:ująca rvłasne rrjęcie wody, zobowiązana

jest dojednoczesnego opolrriarowania go rvodonierzem, w celu unrożliwienia dokonyłania roz|j'częi

za odprorvadzane ścieki,
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3) Przedsiębiolstwo dokonuję plotokolamęgo odbioru wykonanych lobót i montuje na swój kosŻ

wodomieu główny,

4) Wpięcie do sieci wodociągowej lub kanalizaryjnej wykonu'jąpracownicy Puedsiębiorstwa

WRo:^vięnicy'

5) wpięcie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnęj jest odpłatne. Koszty wpięcia do sieci pokrywa

odbiorca.

Roz(Łiał ó

PRĄWA I oBowIĄzKI PRZEDSIEBIoRSTWA I oDBIoRcY USŁUG Po PRZYąCZENru Do
SMCI

s 21.

1) Przedsiębiolst\ł'o jest zobowiązane do prowadŻenia Lonto1i ilości ijakości odptotadzanych ścickóv'

oIrz kontoli pźesfuzegania waruŃólv wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

- określonych w ań' 9 i 10 ustawy'

2) Przedstawiciele Przedsiębiorstwa' po okazaniu legitynacji sfużbowej j pisemnego upoważrienia,

mająprawo wstęp! na teren nicluchomości lub do pomieszczeń odbiorcy ushrg' w celu

przeplowadzęnia kontro1i urządzenia pomiarowego, wodornięrza główncgo lub rvodomiczy

mieszkaniowych i dodatkowych oraz dokonania odcrytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów'

przęprcwadzenia pźeglądów i naprarv urządzcń posiadanych przez Przcdsiębiolst\\'o, a talże

sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnqj.

3) PlzedŚtawicielc Przedsiębiolstwa mająprawo do wejścia na telen nięruchoności odbiorcy rrsług

w celu zamknięcia dostarłry wody lub odcięcia dostawy ścieków' \ł'pr4padku wystąlienia awarii na

pzyłączu rvodociągow1łl lub kana1izac}:jnym' którego właś cicielenr j est o db iorca usfug'

1') Plzedsiębiorstwo możę odciąć dostawę wody lub odciąć przyłącze kanalizacy.jne, jeżcli;

' - przyłącze wodociągorve lub prz1łącze kanalizacyjne w-vkonano niezgodlie z przepisami pratła.

- odbiorca usług nie uiścił opłat Ża pełnę dwa okesy obrachunłowę naslępujase po dniu otzymania

upomnienia w splawię uregulowania zaległej zapłaty,

- jakość vprou'adzanych ściekóu'nie spęłnia \łlłnagan okreś]onych w przepisach plawa.

- strvierdzono nielegahy pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ściekó$', np. bez zawalcia

umowy lub przy celowo usŻkodzonych albo porrriniętych wodomierzach lub rrządzeniach do

pomiatu ścieków'

2) W przypadku odcięcia dostawy wody Przędsiębiorstwo jęst zobowią7 ane do udostępnienia

zastępczego punl'-trr poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poin{ormowania

o możliwościach korzystania z tego puŃtu'
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3) Przedsiębiorstwo o zamiarzę odcięcia dostarły wody lub zamknięciaplłJłącza1<ana]lzacyjncgo oraz

o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych puktów poboIu wody zawiadamia powiatowego

inspektora sanitamego oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowrnym tenninem

odcięcia dostaw $'ody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego'

s 23. Przedsiębiorstwo może odmówić ponowlego zawarcia umolvy na dostawę wody ]ub

odprowadzanie ścieków, jeżeli ni€ Żostały usunięte pżesukody będące pr'zyczynązaniechania usług'

s 24.

1) Odbiorca usfug odpowiada za :

- zapę$'nienie niezawodrrego działarria wykorralrych własnyl kosztem i staraniem insta]acj i,

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, rvlącztlte zurządzeniem do pomiarórv i1ości

odprc$.adŻanych ścięków, jeże1i unorva o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ściekórv nie

Śtanowi inaczej,

- zapewnienie jak najszybszogo usuwania awańi rłykonimyclr własnym kosztelrr i staraniem

.- insta1acji' przyłączy wodociągowych i kanaliŻacy.jnych' włącznie Ż urządzeniem do pomiarów

i1ości odprowadzanych ścicków, jeżeli umowa o zaopatzenie w wodę i odprou'adzanie ścieków

nie stanowi inaczej,

- zabezpieczenie wodomierzy i urządzeń pomiarorłych przed uszkodzeniami mechańcznymi'

skutkami niskich tempelatur, a także pźed dostępem osób nię uprawnionych do ponrieszczenia,

w którym Zainstalowany jest rvodomierz głórłny,

2) odbiorca usług zobowiązanyjest do uż}tkowania instalacji wodociągowej i kanaliŻacyjnej oraz

przyłączy u' sposób:

- eliminujący możliwość skażenia chetniczrego lub bakteriologicznego wody w sieci

wodociągowcj,

- nie powodu.jący zakłóceń funtcjonowania sieci kanalizacyjrrej,

3) odbiorca usług ultożli\ł-ia upoważ on}łn przedslawicielom przedsiębio$twa lvstęp na teren
' 

nieruchon, ości i do pomieszczoń w celach określonych rv $ 20 ust' 2. i 3'

4) odbiorca usług zobowiązanyjest nie obsadzać drzewami i nię zabudow}.*.ać pasa g'untu o szelokości

3m nad przyłączem wodociągowyn i kanalizaclnyl'

Rozdział 7

Moż,IwoścI DosTĘPU Do USLUG woDoclĄc'owYcH I KANALIZACYJNYCI{

s 25. ]nformację doryczące dostępu do usłr.tg wodociągowych i kanalizacyjnych przyszli odbiorcy

usług mogą uzyskać w ;

1) Siedzibie Przedsiębiolstwa który udostępnia nieodpłatnie wglądw;

- sfudium uwarunkowań i kierunków zagospodalowania pŹestrzennego gminy,
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- mieiscowe plany zagospodarowania przęstrŻennego'

- Iegulamin dostarczania wody i odprowadzania ściękólł',

Rozdiał 8

TRI'B PosTĘPowANIA w PRZ\?ADKU NIEDoTRZ\TłĄNIA Cl ĄGLoŚo USLUG
I oDPowIEDNrcH PARAMETRÓW woDY I ŚcrEKÓw

s 26.

1) Przedsiębiorstwo zobowią7anejest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczapych

występujących zakłóceń w zaopahzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i awarii ulzalzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych'

2) wstrzymanje dostawy wody i odprowadzania ściekólv może nastąpió bez uprzedniego zawiadomienia

odbiorców usług w przypadkach, gdy występuj ą wanmki stwaEające zagrożcnie dla życia' zdrowia

i środowiska lub unięmożliwiającc świadczenie usłrrg,

.- 
3) o wstr4łnaniu dostawy wody i odplowadzania ścieków' o którym mowa w rrst' 2, przedsiębiorsnvo

infonnuję odbiorców usług niez]vłocznie, w sposób przyj ęty złryczajowo'

Roz(Łiał 9

STANDARDY oBsŁUG I oDBToRców USŁUG

s 27. Plzedsiębiorstwo zapewnia bieĄce udzielanie informacji dotyczących rcalizacji oferowanych

usług olaz infonnacji o obowią7Lrjących taryfach'

s 28. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, oborviązrrjąnastępu.jące vynagania doĘczące

udzie1ania informacji i odpowiedzi w zwiąku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ściekóv':

_ pŹelwy w dostawie wody lub odbiorl ścieków z porvodu awarii _ udzielcnię infomacji dotyczące

okeś1enia przewid1rvanego tęrminu usunjęcia awarii i lvznowienia ushrgi następuj e w ciagr-r 12 godzin,

_ _ przefiy w dostawie wody z pou'odów tecbnicznych pisęmne powiadonienie odbiorców usług lub

w sposób ałyczajowo przyj ęty na 24 godŻ. ptzcd przewid1lvanąprzerwą

s 2e.

1) odbiorca usfug ma prawo zgłaszania reklamacji doĘczących ilości i jakości śrviadczonych usfug orlz

wysokości opłat za uslugi,

2) Reklamacje, o których mowa w ust' 1, wrroszone sąna piśmic osobiście przez zainteresowanego

w siedzibie Ptzędsiębiotstwa, listem poleconym ltń za pomocąpoczty elektronicunoj i rozpaąl'1vane

zgodnie z procedur'ą dob/cząc ą sposobu załatw'iania reklamacji,

3 ) odbiorca usług j est powiadamiany listen polcconym o sposobie zalatwicnia ręklamacji w tęrminie

] 4 drri od daty upbĄ]v'tl lęklamacji do Przedsiębiorctwa,
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Roz(Łiał 10

WARLINKI DosTAwY woDY NA CELE PRZEcIwPożĄRowE

$ 30.

1) Woda do celów przeciwpożalowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów Żainsta1owanych na

sieciach wodociągowych,

2) Zapemicnic wody do celów przeciwpożalowych następu.je napodstawje uTowy zawierancj pomiędry

Przed.'ębiorsrwem i jedno.i!kq srrc4 pożarnej.

3) I1ość wody pobranej na cęle pŹeciwpożarorł'e oraz miejsce poborujest usta]ana na podstawię

pisemnych informacji składanych przezjednostki strał pożamych w umowlie rrstalanych oklesach,

4) Nalemości zawodę pobranądo ce1ów przeci\Ęożalotych ieguĘe Gmina,

Roz(Łiał 11

PosTANowIEMA KoŃcowE

s 31.

1) W sprawach nie objęrych niniej szym Iegulaminem stosowane są przepisy ustawy i plarł a.

2) Plzedsiębiorstwo zobowiązanejest do udostępnieda niniejszego 1ęgu1aminu odbiolcom uslug'

3 ) Regularnin ninięjszy został zatwicrdzony Uclrwałą Rady Gminy Roźwienica Nr 295Xxx]II/20 ] 0

z dnia 28.04.2010 r.

0 0u,'*o
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Zalącztlknl I do Regularninu

dostarczania wody

i odptowadzania ścieków na

obszarze Gliny Roźwienica'
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