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UCHWAŁA NR IV / 46 / 2019
RADY GMINY ZBLEWO
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Zblewo
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 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.z 2018 poz.1152 ze zm.), po uzyskaniu opinii Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zblewo
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXII/270/2005 Rady Gminy
Zblewo z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Pomorskiego.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Burczyk
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Załącznik do uchwały Nr IV/46/2018
Rady Gminy Zblewo
z dnia 14 marca 2019 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY ZBLEWO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie działania Gminy,
został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa i określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „Regulamin” – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy.
2) „Ustawa”- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.).

zaopatrzeniu

w wodę

i zbiorowym

3) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. ze zm.).
4) „Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j ze zm.).
5) „Umowa” - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów: umowa o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków; umowa o zapatrzenie w wodę; umowa o odprowadzanie ścieków.
6) „Odbiorca” - odbiorca usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy.
7) „Przedsiębiorstwo” - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy.
8) "Wodomierz główny" - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
9) "Urządzenie pomiarowe" - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy,
10) "Taryfa" - zestawienie cen i opłat o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
ma obowiązek:
1. Zapewnienia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
1) dostarczania dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
2) dostawy wody do nieruchomości o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,05
m3 na osobę/dobę;
3) realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem - w przypadku dostarczenia wody z sieci
nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) w wylotu na zaworze
głównym za wodomierzem głównym.
2. Zapewnienia dostaw wody o jakości i parametrach określonych w obowiązującym Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Wydawania warunków technicznych niezbędnych do podłączenia do sieci oraz uzgadniania przedłożonej
przez inwestora dokumentacji technicznej.
4. Instalowania i utrzymywania (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierza głównego, po odbiorze
technicznym przyłącza i zawarciu umowy.
5. Prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody.
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6. Prowadzenia regularnej kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
7. Odbieranie ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w ilości
określonej w zatwierdzonej przez przedsiębiorstwo dokumentacji projektowej przyłącza lub w warunkach
technicznych przyłączenia nieruchomości lub w umowie.
8. Zapewnienia należytych warunków odbioru ścieków oraz zapewnienia jakości oczyszczonych
i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości
odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
9. Dokonywanie napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego
posiadaniu.
10. Informowanie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym
przepisami ustawy.
§ 3. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma
prawo:
1) do wymiany wodomierzy, będących własnością Przedsiębiorstwa w celu ich naprawy, legalizacji,
wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy w przypadkach uzasadnionych wielkością
poboru wody;
2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów
stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.
§ 4. 1. Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać
z instalacji
wodociągowej
w sposób
uniemożliwiający
występowanie
zakłóceń
w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci,
w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji
centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie,
2) korzystać
z instalacji
kanalizacyjnej
w sposób
uniemożliwiający
występowanie
zakłóceń
w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji
wskazanych w art. 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki
wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy;
3) wydzielenia pomieszczenia lub wybudowania studni wodomierzowej - przeznaczonych do zainstalowania
wodomierza głównego wraz z zaworami, zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości oraz
zapewnienia Przedsiębiorstwu dostępu do nich, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji wodomierza
głównego;
4) utrzymywania pomieszczenia lub studni wodomierzowej, w których zainstalowany jest wodomierz główny
z zaworami, w należytym stanie, zabezpieczonych przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób
nieuprawnionych;
5) udostępnienia Przedsiębiorstwu wodomierza głównego wraz z zaworami, celem dokonania jego odczytu,
naprawy, przeglądów technicznych, legalizacji i wymiany oraz innych koniecznych prac;
6) niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu niesprawności wodomierza głównego,
7) niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o zerwaniu plomb z wodomierza głównego, jego osłon,
nakładki do zdalnego odczytu oraz kradzieży wodomierza głównego;
8) niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomb z urządzenia pomiarowego
lub jego niesprawności;
9) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu
technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z tym przedsiębiorstwem, w tym
nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa
lub kanalizacyjna;
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10) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody
w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
11) terminowego regulowania należności wobec Przedsiębiorstwa;
12) niezwłocznego zawiadamiania Przedsiębiorstwa o awariach przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
wodomierza głównego oraz zaworów przy wodomierzu głównym oraz urządzenia pomiarowego;
13) pisemnego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o:
a) zmianach własnościowych nieruchomości lub o zmianach osób korzystających z lokali,
b) planowanych zmianach technicznych w instalacji, będącej w posiadaniu Odbiorcy, które mogą mieć
wpływ na jakość usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
c) zamiarze zmiany przeznaczenia pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
d) zmianie ilości i przeznaczenia pobieranej wody oraz o zmianie ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
e) zmianach przeznaczenia lokali mających wpływ na treść Umowy,
f) innych okolicznościach mających wpływ na treść Umowy,
14) zastosowania na instalacji wodociągowej zabezpieczenia uniemożliwiającego wtórne zanieczyszczenie
wody, zgodnie z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym;
15) utrzymywania w należytym stanie urządzeń służących zabezpieczeniu wody przed zanieczyszczeniem
w wyniku przepływu zwrotnego, urządzeń przeciw zalewowych i/lub innych urządzeń zainstalowanych
zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości.
2. Odbiorcy zabrania się:
1) podejmowania jakichkolwiek czynności powodujących zakłócenia wskazań wodomierzy, nakładek do
zdalnego ich odczytu i urządzeń pomiarowych;
2) sytuowania obiektów budowlanych oraz dokonywania zadrzewień w pasie technicznym. Dopuszcza się
możliwość lokalizacji określonych typów obiektów budowlanych (między innymi drogi, sieci uzbrojenia
terenu) w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem;
3) zmiany miejsca zainstalowania wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, bez uzgodnienia
z Przedsiębiorstwem;
4) obudowywania wodomierza głównego wraz z zaworami, w sposób uniemożliwiający odczyt, wymianę
wodomierza lub zaworów przy wodomierzu;
5) łączenia instalacji wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo z instalacją wody pochodzącej z innego
źródła, bez zastosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 14;
6) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, odpadów i substancji określonych w ustawie oraz
przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 5. Odbiorca usług ma prawo do:
1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków;
3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw
w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8;
4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
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2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie
umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny
wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu Odbiorcy usług projekt umowy w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej
wzór wniosku o zawarcie umowy.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie
umów.
6. Przedsiębiorstwo może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy.
7. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody i/lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. Wznowienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków, w przypadku odcięcia dostępu do usług,
spowodowanego zaleganiem z uiszczaniem opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, następuje po
udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych kwot.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 7. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi
aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości
i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy.
2. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki, spowodowana wejściem w życie nowej taryfy, nie wymaga
zmiany umowy.
3. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje w okresie międzyodczytowym, zużycie wody i/lub ścieków
przed i po zmianie zostaje ustalone proporcjonalnie do upływu czasu.
§ 8. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura
2. Okresy rozliczeniowe obowiązujące Odbiorców usług są określone w umowie przy czym jest to okres
nie krótszy niż jeden miesiąc.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji kiedy ilość
świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
do końca okresu obrachunkowego.
4. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość
dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach
czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy występującej pomiędzy odczytem wodomierza głównego i sumą
odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
§ 9. 1. Podstawę do ustalania ilości dostarczonej wody do nieruchomości/lokalu stanowią wskazania
wodomierza głównego, a także wskazania wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynkach
wielolokalowych. Wskazania wodomierzy odczytuje Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych
określonych w umowie.
2. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ustalana jest na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego, zainstalowanego w miejscu i na warunkach uzgodnionych przez Odbiorcę z Przedsiębiorstwem.
Warunki zainstalowania urządzenia pomiarowego określa Przedsiębiorstwo.
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3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego
wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy. Warunki zainstalowania dodatkowego wodomierza dla
ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody określa Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa pisemny
wniosek do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
2) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, zagospodarowania, rodzaju podłączenia, a także
przeznaczenia.
3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urządzeń podczyszczających,
5) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
6) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 11. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) informację o obowiązku powiadomienia Przedsiębiorstwa o terminie przystąpienia do budowy przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;
3) zawierać informacje o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz
końcowego, przy udziale Przedsiębiorstwa;

odbioru

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
3. Okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.
§ 12. Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków
przyłączenia, o których mowa w § 11,
§ 13. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz
budowlano-montażowych.
2. Projekt przyłączy należy uzgodnić w przedsiębiorstwie przed ich realizacją.
3. Określone w warunkach technicznych przyłączenia próby i odbiory częściowe i końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 są potwierdzane przez strony w protokołach.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 14. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:
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1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającymi
z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości
pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi
(wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków
(wydajność oczyszczalni);
3) posiadaniu tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków technicznych przyłączenia
w przypadku nie wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 1. Informacja o braku
możliwości wydania warunków technicznych przyłączenia przekazywana jest osobie ubiegającej się
o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie 30 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu. Informacja, o której mowa w zdaniach
poprzednich wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza
§ 15. 1. W ramach prac związanych z odbiorem technicznym przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją
techniczną.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego
w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot
przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem
(zasypaniem).
§ 16. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie
nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia
zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów o których mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzonych protokołach w formie pisemnej.
3. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać:
1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
4. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1) datę odbioru;
2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
3) adres (lokalizacja) nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami technicznymi lub projektem, a sposobem
realizacji przyłącza;
5) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.
5. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne
materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza, dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza.
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Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 17. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej,
w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw
w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług
o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty
sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
§ 18. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny
zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.
§ 19. 1. Dopuszcza się możliwość ograniczenia w dostawach wody:
1) w przypadku braku wody na ujęciu;
2) w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;
3) na podstawie decyzji wydanej przez właściwe organy.
2. W sytuacjach kreślonych w ust. 1, Przedsiębiorstwo wprowadza ograniczenia w dostawie wody,
w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 20. 1. Dopuszcza się możliwość wstrzymania zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków bez
uprzedniego zawiadomienia Odbiorców, w następujących przypadkach:
1) zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia;
2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związanego z funkcjonowaniem
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;
3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług;
4) zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków
przekraczających dopuszczalne warunki.
2. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1,
Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku działania siły wyższej, wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody i odprowadzania
ścieków może nastąpić także w drodze decyzji właściwego organu.
§ 21. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w sytuacjach
określonych w Ustawie. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o zamiarze
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed
planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie
informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.
§ 22. 1. Odcięcie dostawy wody następuje poprzez:
1) demontaż wodomierza głównego;
2) zamknięcie zasuwy przyłączeniowej;
3) odcięcie przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej.
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2. Odcięcie dostawy wody do lokalu w budynku wielolokalowym następuje w sposób uzgodniony
w umowie zawartej z właścicielem lub z zarządcą budynku wielolokalowego.
3. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje poprzez:
1) zablokowanie odbioru ścieków w miejscu włączenia do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa,
2) odcięcie przyłącza kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej.
§ 23. Przedsiębiorstwo wznawia dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków po ustaniu przyczyn, które
spowodowały odcięcie dostawy wody i/lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 24. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie
ścieków;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
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.
§ 25. 1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez
Przedsiębiorstwo, w szczególności do ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych i jakości świadczonych
usług oraz wysokości naliczonej opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być zgłaszana w formie pisemnej, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Reklamacje powinny zawierać:
1)

imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,

2)

przedmiot reklamacji,

3)

uzasadnienie,

4)

informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego
o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni
od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.
§ 26. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci,
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach,
a także przyjmowania reklamacji jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym
o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu,
w którym możliwe jest zawarcie umów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 10 –

Poz. 1671

§ 27. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
2) dane umożliwiające kontakt;
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,
były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie
internetowej.
§ 28. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były następujące:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami
wykonawczymi,
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 29. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 30. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, są jednostki straży pożarnej.
§ 31. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa
pisemna informacja składana przez komendanta straży pożarnej Gminy, która stanowi podstawę do rozliczeń za
pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą.

