UCHWALA NR XV/92/2019
RADY MIASTA ŁASKARZEW
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Łaskarzew
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie uchwala się, co następuje:
§ 1-

Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Łaskarzew stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Łaskarzew.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.
§4.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnie

a Łaskarzew

Załącznik do Uchwały Nr XV/92/2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 29 listopada 2019 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług na terenie Miasta Łaskarzew
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.).
3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty
wyższego rzędu, w tym ustawa.
ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§2-

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w
wodę:
1. dostarcza Odbiorcy wodę:
a) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu na zaworze za wodomierzem głównym, nie
niższym niż 0,06 MPa,
b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
c) w ilości nie mniejszej niż 1,5 m3/h.
d) przeznaczoną do spożycia przez ludzi spełniającą jakościowe wymagania określone w
aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia'przez ludzi w szczególności:
- w zakresie podstawowych badań mikrobiologicznych spełniającą wymogi określone w
części A załącznika nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia m.in.
o
o
o
o

Bakterie z grupy coli —0 jtk/100 ml
Escherichia coli - 0 jtk/100 ml
Entrokoki kałowe - 0 jtk/ 100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC - bez nieprawidłowych zmian;

- w zakresie podstawowych wymagań chemicznych spełniającą wymogi określone w części
B załącznika nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia:
o
o
o
o
o
o
o
o

Barwa - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność - 1 NTU
p H - 6,5-9,5
Przewodność el. wł. W 25oC - 2500 pS/cm
Smak - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Żelazo - 200 pg/1
Mangan - 50 pg/1,

2. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody
w sposób ciągły i niezawodny,
3. finansować, instalować, utrzymywać i legalizować wodomierze główne,
4. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.
§3Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy o odprowadzanie
ścieków zobowiązane jest:
1. odbierać ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy,
w ilości nie mniejszej niż 1,5 m23/h.
2. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w
sposób ciągły i niezawodny,
3. oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§41. Umowa zawarta z Odbiorcą usług odprowadzającym ścieki przemysłowe może określać
maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków
wynikający z posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
technicznych i technologicznych możliwości ich odprowadzania i oczyszczenia.
2. Dopuszczalne zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania
do urządzeń kanalizacyjnych ustala przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z
uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§5 -

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zapewnia prawidłowe działanie przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się w jego posiadaniu na podstawie tytułu
prawnego.
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3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w
posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenia istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.
4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, pomimo wezwania
ze strony Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne podejmie wszelkie
działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, włącznie z wyłączeniem dostawy wody lub odbioru
ścieków temu Odbiorcy.
ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§6 .

Postanowienia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z Odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw
i obowiązków stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy
oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także postanowień niniejszego
Regulaminu.
§7.
1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie
pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy (rodzaju lub wysokości należności) w
czasie obowiązywania umowy.

1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na pisemny wniosek
osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba której nieruchomość została przyłączona do
sieci jest zobowiązana przedstawić przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu dokument,
określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.345
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z
zastrzeżeniem ust. 4.
*

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po wykazaniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej
nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może określić wzór wniosku o zawarcie umowy,
który udostępnia wówczas nieodpłatnie w swej siedzibie i/lub na stronie przedsiębiorstwa
wodociągowo- kanalizacyjnego.
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6. W terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć z wnioskodawcą umowę
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
§9.
1. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierana jest z
właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych, po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w ustawie, przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne, obok umowy z zarządcą lub właścicielem budynku, jest
zobowiązane zawrzeć umowy także z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali
znajdujących się w budynku wielolokalowym.'
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera również:
1) wskazanie 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 wodociągowokanalizacyjnego dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.
4. W terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia przez właściciela lub zarządcę nieruchomości
kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie jest zobowiązane do instalowania,
utrzymywania i legalizacji wodomierzy znajdujących się na wewnętrznej instalacji wodociągowej
odbiorcy usług w budynku wielolokalowym, tak przy punktach czerpalnych wody w lokalach jak i
znajdujących się poza nimi.
§ 10.

Umowa może zostać zawarta na czas określony w następujących wypadkach:
1.na wniosek odbiorcy usług,
2. w przypadku legitymowania
prawnym do nieruchomości lub

się

przez

odbiorcę

usług jedynie

czasowym

tytułem

3. w sytuacji, gdy dostawca ścieków przemysłowych legitymuje się pozwoleniem wodnoprawnym
na odprowadzanie ścieków wydanym na czas określony.
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§ 11.

Odbiorcy usług zobowiązani są do odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy
i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,
a w szczególności do:
1. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej, a w przypadku odprowadzania ścieków z pomieszczeń położonych poniżej terenu
do stosowania urządzeń przeciwzalewowych i wentylacyjnych,
2. informowania przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody,
w celu prawidłowego ustalania należności za odprowadzanie ścieków,
3. korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach
technicznych przyłączenia do sieci w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym,
4. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych
z urządzeniem pomiarowym włącznie.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 12.

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat
określone w taryfie.
§13.
1.Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
1jWskazań wodomierza głównego;
2) Wskazania wodomierzy w lokalach lub punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;
3) Przeciętnych norm zużycia wody;
2. Przedsiębiorstwo dokonuje montażu i demontażu głównych wodomierzy w celu wymiany,
naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w
przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.
3. Jeśli Przedsiębiorstwo dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,
Odbiorca jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących
koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających
na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej
wody ustala się zgodnie z przepisami aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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§ 14.

1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na
ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach
rozliczeniowych.
2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca przedsiębiorstwo
wodociągowo- kanalizacyjne.
3. Przedsiębiorstwo może dopuścić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podanie
odczytu przez Odbiorcę.
§15.
1. Wodomierz na ujęciu wody należącym do odbiorcy służy do prawidłowego
określenia ilości ścieków odprowadzonych przez Odbiorcę.
2. Jeżeli Odbiorca odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z miejskiej sieci
wodociągowej i z własnych ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do
ustalenia ilości odprowadzanych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego
i wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Odbiorca umożliwia przedsiębiorstwu
wodociągowo- kanalizacyjnemu zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym
wody.
4. Instalacja wodociągowa z własnego ujęcia nie może być jednocześnie połączona z
instalacją miejskiej sieci wodociągowej.
§16.
1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo- kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby
korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne
faktury osobom korzystającym z lokali.
3. W przypadku niemożności odczytu wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wystawia fakturę na podstawie średniego
poboru wody w ostatnich okresach rozliczeniowych, która zostaje skorygowana w
następnym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku zmian taryfowych stawek cen i opłat rozliczenia odbiorców za usługi
dostawy wody i odprowadzania ścieków, w okresie przejściowym Przedsiębiorstwo
dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie
średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami proporcjonalnie do liczby dni
obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie
według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat,
obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.
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ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§17.
1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie
wodociągowo- kanalizacyjnym wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) odpis dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wskazujący na sposób
reprezentacji podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki
zużycia wody;
6) określenie 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;
7) opis nieruchomości- określenie obiektu, do której będzie dostarczana woda lub z której
będą odprowadzane ścieki;
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
§ 18.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 17, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
1) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się
przyłączyć do sieci, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przykładowy wzór wniosku udostępniony jest na stronie internetowej oraz w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.
§ 19.
1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:
1) Miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do
sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
nieruchomości;
2) Parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego takich jak
typ, materiał, średnica rur i osprzętu;
3) Ciśnienie i ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości;
4^ Ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;
5) Dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza
głównego wraz z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i
wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia
pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z
dokumentacji projektowej;
6) Informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić
lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia;
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2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia w terminie 30
dni od otrzymania kompletnego wniosku wraz z załącznikami. W przypadku wezwania
osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub
załączników, bieg terminu wskazanego w zdaniu pierwszym nie biegnie przez okres do dnia
uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub załączników.
3. Termin ważności warunków technicznych wynosi 3 (trzy) lata od daty wydania lub
równolegle w okresie ważności pozwolenia na budowę.

§ 20 .

1)
2)
3)
4)
5)

1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany zleca opracowanie
projektu technicznego przyłącza osobie posiadającej uprawnienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dokumentacja techniczna przyłącza zawiera co najmniej:
Część tekstową - opis techniczny, dobór wodomierza, sposób odprowadzania ścieków z
nieruchomością;
Część rysunkową - zawierającą plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile
przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;
Kserokopię uprawnień projektowych projektanta, potwierdzenie przynależności do Izby
Budowlanej projektanta;
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Pisemne zgody właścicieli działek, w razie usytuowania przyłączy poza nieruchomością
podmiotu przyłączanego.
§ 21 .

W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w terminie 30 dni informuje wnioskodawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem.

ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 22 .

Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo
kanalizacyjnych;
1. przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE SDR 17 PN 10 o średnicy nie mniejszej
niż 40 mm,
2. w miejscu włączenia do sieci należy wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę
teleskopową zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować lub obudować
mieszankami bitumicznymi,
3. uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie sieć
należy prowadzić najkrótszą bezkolizyjną trasą,

8

4. przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC 160 klasy S SDR 34 SN 8, o średnicy
160 mm,
5. przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy
przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą indywidualnych urządzeń
typu miniprzepompownie, rozdrabniarki.
§23.
Przy projektowaniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uwzględnia się:
1. prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,
2. posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub
zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem
spadku w kierunku spływu min. 15%,
3. dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.
§24.
1. Wnioskodawca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci, składa w
przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wniosek o przyłączenie, rozumiany
poniżej jako wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. W przypadku wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci poprzez przyłącze innego
Odbiorcy, wnioskodawca wraz ze wnioskiem skład przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu zgodę właściciela przyłącza na włączenie do sieci poprzez należące do
niego przyłącze.
§25.
1. Do wniosku o przyłączenie, o którym mowa w § 24, wnioskodawca załącza mapę
zasadniczą określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się przyłączyć do
sieci, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym w swojej siedzibie i na stronie
internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego wzór wniosku o wydanie
warunków technicznych.
§26.
1. Warunki techniczne dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych wyznaczają
realizowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez Radę Miasta
Łaskarzew.
2. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo- kanalizacyjnych
są stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna urządzeń i lokalizacja
nieruchomości.
3. Techniczne możliwości świadczenia usług zachodzą gdy pomimo przyłączenia nowego
odbiorcy usług zostanie zachowany ( nieobniżony i niepogorszony) minimalny poziom
świadczonych usług.
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4. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyska informacje o dostępności usług
w Przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym.
§27.
1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w terminie do 30 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z
uzasadnieniem.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem do
Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego o uwzględnienie planowanej do wybudowania
sieci w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego na lata przyszłe, zatwierdzonym uchwałą rady
Miasta Łaskarzew.
ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 28.
1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez
Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z
dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez
podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;
2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub
studni wodomierzowej;
3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;
4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
Nie dotyczy sytuacji, w których podmiot zgłosi pisemnie do Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego fakt rozpoczęcia robót ze wskazaniem ich terminu.
2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
4. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.
5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci
kanalizacyjnej dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne niezwłocznie
nie później niż w terminie 3 dni po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu
umowy.
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ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI
USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I
WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§29.
I. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców
usług o:
1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków
- w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym przed
planowanym terminem.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować
odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne informuje niezwłocznie Odbiorców o rodzaju zakłóceń i przewidywanym terminie
ich trwania.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę
nieruchomości.
6. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru
wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu
poboru wody.
7. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewniać
zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne poinformuje odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. w przypadku, kiedy przerwa w dostawie wody będzie przekraczała 24 godziny Odbiorca ma
prawo zgłosić roszczenia do Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.

11

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY
ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W
SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU
ŚCIEKÓW
§30.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w
wodę lub odprowadzanie ścieków,
2. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków w tym o
planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 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
wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 30 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.
§31.
1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, mailowej, faksem, telefonicznie lub osobiście w
siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.
3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być
dokonana niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni po wystąpieniu zakłócenia w celu
dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.
4. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury lub
zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
5. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) opis przedmiotu reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) numer i datę umowy, jeśli Odbiorca posiada więcej niż jedną umowę;
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5) podpis odbiorcy.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez
zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub doręczenia reklamacji.
7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do
Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne udziel odpowiedzi na reklamację w formie
pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faksem
lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.
9. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne w
całości lub części wymaga sporządzenia uzasadnienia.
10. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile
kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowości działania wodomierza.
11. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu
wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.
§32.
Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta
przez:
1. wyodrębnione komórki w strukturze organizacyjnej,
2. udzielanie informacji dotyczących sposobu realizacji oferowanych usług oraz informacji o
obowiązujących taryfach.
§33.
Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych
niż reklamacje, w szczególności w sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
w terminach:
1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną- bez zbędnej zwłoki,
jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym,
2) wystąpienia na piśmie- w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca dopuścił
udzielenie informacji w innej formie.
§34.
Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby
lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego
zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę.
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§35.

1. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza się w dniach i
godzinach pracy obowiązujących u Odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy, z
zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 ustawy.
2. Kontrolę Odbiorców indywidualnych przeprowadza się w godzinach od 700 do 20°°, z
wyłączeniem dni świątecznych.
§36.
W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego winny być udostępnione
wszystkim zainteresowanym:
1. aktualnie obowiązujące taryfy stosowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne,
2. tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków",
3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

ROZDZIAŁ X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§37.
1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są
hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem
wodociągowo- kanalizacyjnym.
2. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele
przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego zobowiązane są
do:
1) Powiadamiania Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego o miejscach pożarów,
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 1500 dnia następującego
po dniu zaistnienia pożaru;
2) Przekazywania Przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu danych o ilości wody
pobranej z sieci do gaszenia pożaru.
3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22
ustawy, dokonywane są na podstawie danych ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki
straży pożarnej oraz taryfy Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.
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