
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marrca 1990 r. o sanrorządzie gminnvm
(tekstjedno|ity z2001r Dz. U. Nr 142, poz.I591,zezmianami) wzwią7ki,*i.19 ust. li 2usta\Ąy z dnia 7 czetwca 2001 r. o zbiorowy m zaopattzeniu w rłodę i ztiororł,ym
odprowadzaniu ścieków (tekst jeclncllity z2a06 r ńz' U. Nr l23, poz.858 ze z-rnianami) _
uchwala się ccl następuje:

RAOA GMINY LEOT{CI}I
ul. PańyzantÓr 3,05.155 Leoncin

UCHWAŁA Nr XXIvl||9/12
Rady Gminy Leoncin
zdnia 29lutego2012r

w sprawie uchwa|enia Regulaminu dostarczzniawody i odprowadzania ścieków

$ 1.

Uchwala się Regulamin dostarczania wod-v* i odprowadzania ściekóił, obow.i4?ujący rra
obszarze Gmirry Leoncin stanowiący załącznlkło rriniejszej uchwały

$2.

Wykonarrie rrchwały powierza się Wójtowi Grrriny Leoncin.

{ i3 .

Traci moc uchrł'ała Nr XXXIX l50l09 Rady Gminy Leoncin z dniaO2 grudnia 2009 'r.
w spraw-ie uchwalenia regulaminu clostarczania wocly i odprowadzania ścieków.

$4.

Uchwała rvclroclzi w zycie po upływie 14 dni od <lnia ogłoszenia w Dzierrniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckieso

P rzewo d n i czqcy -/u/, p m i ny

Arkadius, xiW)Ę"*i
\



Załącznik do uchwały Nr XX|V/119 /12

Rady Gminy Leoncin

z dnia 29 lutego 2012

REGULAMTN
DOSTARCZAI{IA WODY

I ODPROWADZANIA ŚcrErow

Rozdział I
Postanowienia ogólne

sl
1. Regulamin okręśla z,asady prowadzenia i warrrnki korzystania z ustug lv zakresie zbiorolvego

zaopatrzenia w wodę ptzeznacaoną rlcl spozycia prze,z|udzi za pomocą urządzeń wodociągowych
i beczkowozow oraz zbiorowego odprowadzartia ścieków za pomocą lrządzeńkana|izacyjnych na
terenie gminy Leoncin.

2. Ilekroó w niniejszym regulaminie uzywa się określeń:
1) ',IIstawa.'' naleŻy Ptzęz to roztlmięć ustawę z dnia7 częrwoa 200l r' o zbiorowym zaopatrzcnirt

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z2006 r. Nr 123, poz.858 z
p.zm),

2) ,,Umowa,, na|ezy przez to rozumieó następujące rodzaje umów:
a) umowa o zaopattzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
b) umowa o zapatrzenie w wodę,
c) umowa o odprowadzanię ścieków,
3) ,,odbiorca,, _kaŻdy kto korzysta z usług przedsiębiorstwa na podstawie pisemnej umowy

wymienionej w pkt. 2.
4) ,,Zakł'ad,, na|ezy przez to rozumieć Samorządowy Zakł.ad Budzetowy Leoncin powotany

UchwałąNrXYIl63l2011 Rady Gminy Leoncin zdnia28 września2}|| r.

$2
I. Za|<t.adwykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego

zaopattzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzjąWójta Gminy Leoncin'
2. Zal<ład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzaria ścieków wyłącznie na podstawie

pisemnej Umowy zautartej z odbiorcą.
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Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

s3
Poziom świadczonych usług ZakŁadu w zakresie ilości, jakości oraz ciryŁości dostarczania
wody i odprowadzan1'a ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w $ 2 ust. 1 .

$4
Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawartaz odbiorcą. Umowa winna
takze określać maksymalne ilości oraz dopuszcza\ny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków
wynikający z posiadanychprzezZakJadtechnicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

Rozdział III
Warunki przyłączenia do sieci

$s
|. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kana|izacyjnej odbywa się na pisemny wniosek

o przyłączenie i określenie warutlkr:w przy|ączenia, zwanych dalej ,,warunkarri przyłączenia,, złoŻony
przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2, Zwnioskiem o przył'ączenie do sieci wodociągowej lub kanaliz'acyjnej może występować osoba
posiadająca ty'tuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przył'ączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust' 1 powinien w szczego|ności zawierać:
l) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy'
2) adres podłączarrej nieruclrotrrośoi,
3) rodza1 podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),
4) formę i termirr podłączetria,
5) dane wykonawcy,
6) datę i podpis wnioskodawcy.

4.W uzasadnionych przypadkachZakładmozewyrazić zgodęnaprzył'ączęnie osobie, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłąc,.niJal sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomoŚci, której dotyczy

wniosek a w przypadku nięruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym' opis jego
statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

s7
1. ZakŁad określa warunki przył'ączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłużzszym ntŻ 30

dni od dnia złoienia wniosku. Przył'ączenie do sieci następuje na podstawie umowy o ptzyłączenie,
której proj ekt sporządza ZaLd.ad.

2. Warunki ptzytączenia sąwazne 2|ata od dnia ich wydania.
3' Warunki przył.ączenia określają:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kana|izacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) maksymalne dobowe zapottzebowanie na pobór wody,
3) miejsca zainstalowania wodomierza gł'ównego oraz miejsca zainstalowania

ur ządzenia p omi arowe go l i czące go i l o ść odprowadzanych ści eków,
4) dopuszcza|nąilośó i jakośó odprowadzanych Ścieków,
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5) termin wazności warunków przyłączenia,
4. Wydanie warunków technicznychprzyłączenia do sieci wodociągowej tkana|izacyjnej jest płatne

wg cennika ZaWadu.

s8
I. Ptzyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej moze nastąpić po spełnieniu warunków

ptzył.ączenia, o których mowa w $ 8, aw przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, po
spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci moze byó zawarta m' in. w przypadkach związarlych z budową sieci
lub ich finansowaniemprzez składającego wniosek o przyłączenie.
Umowa o przyłączenie powinnaw szczególności określaó koszty związane zrea|izacjątakiego
przedsięwzięcia, zasadY finansowania i sposób roz|iczen wraz z wymaganą dokumentacją.

3. Umowa o przyłączenie w szczegolności określa:
1) strony zawierające umowę:
2) opłatę przyłączeniowąokreślonąw taryfie /obejmującąm.in' koszty nadzoru technicznego

i koszty wodomierza głównego zmontaŻem{,
3) zakres prac projektowych i budowlano-montazowych olazptac związanychzprzeprowadzaniem

prób i odbiorów końcowych '
4) sposób prowadzenia nadzoru technicznego przy realrizacji prac i spełnienie wymagań

określ <rllyclr w wat.'r.urk. ach przył'ączenia,
5) terminy zakohczenia budowy przył.ącza,przeprowadzenianiezbędnych prób i odbioru

końcowe go przył'ącza or az .vqvmaganej dokumentacj i powykonawczej'
6) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
7) odpowiedzialnośó stron za niedotrzymanie wartlnków umowy o przyłączente,
8) podmiot zarządzający przyłączem po jego wykonaniu.

se
1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyŁączenie stanowi podstawę do tozpoczęcia rea|izacji

prac proj ektowych oraz budowlano-montazowych.
2. określone w warunkach względnie umowie o przył'ączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe

są przeprow adzanę pr zy udzial e up owaŻnionych przedstawicie l i stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach'

których wzoty) uwzględniając postanowienia $ 11 ,określa Za|<Ład.
4' Upowazniony przedstawiciel użytkownika sprawuje nadzot techniczny nadrealizacjąprac

budowlano- montazowvch.

1. odbiór przył.ączadokonywany jest na poa.tu*il llo"o*.,o protokółu odbioru technicznego według
zasad określonych w warunkachprzyłączentawzg|ędnie w umowie o ptzył.ączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zavrieraÓ co najmniej:
1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z Wszczególnieniem pIzeznaczenia przyŁącza ( rodzaju: wodociągowe,

kana|izacyjne ), średnicy, materiałów i długości'
3) r o dzaj o dp ro wadz anych ś c i ekó w d|a pr zyŁącza kanalizacyj ne go'
4) skład komisji, w tym: wykonawcę i uzytkownika,
5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
6) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie
prZęZ strony upowaznia odbiorcę do zł.oŻeniapisemnego wniosku o zawarcię Umowy'



Rozdział IV
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

I. Zakładma prawo odmówió przyłączeniu ao ,i.!i1* przypadku braku v,rystatczających mocy
produkcyjnych oruz niewystarczających warunków technicznych uniemozliwiających reaItzację
usługi.

2. ZaWad ma prawo odmówić przył'ączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez
uzyskania zgody ZakładubądźzostaŁo wykonane niezgodnie zwydanymi warunkami
technicznymi.

$12
Zakładjest zobowiązany przył'ączyc do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeŻe|i
istniejątechniczne moiliwości świadczenia usług. Mozliwości te uwarunkowane sąusytuowaniem
nieruchomości oraz mozliwościami przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanaIizacyjnej.
Warunkiem rea|izacjtprzyłączenia do sieci jestzawarcie umowy o której mowa w $ 18'

$13
Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaezają więloletnię plany rozwojtl i
trro det ldza cj l ur.ządzerl wodo ciągo wy ch i karralizacyj nyclr.

$14
1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego' jest zawór

za wodomi erzęm głownym.
f. w przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy

odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziaŁu sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica
nieruchomości gruntowej.

3' Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej ptz.ył.ącze stanowiące własność Zakładu
i instalacji wewnętrznej orazrozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki
rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za
pierwszą studzienką |tcząc od strony budynku.

4.W przypadku przyłączakana|tzacyjnego stanowiącego własnośó odbiorcy usługi dostarczającego
ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kana|tzacyjnej z
przył.ączem.

Szczegółowe warunki '.ryo)li,t3i"'J Umów z Odbiorcami usług

sls
|. Zaktad zobowiązany jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzante ścieków

z odbiorcą której nięruchomość zostanie przył'ączona do sieci, jeŻe|i wystąpi on z pisemnym
wnioskiem o zawarcie Umowy.

f ' Zakład ma plawo odmowió zawarcia Umowy nazaopattzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z właścicielem lub zarządcąbudynku wielolokalowego i osobami korzystającymiz lokali w tym
budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3. ZaVJad ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego

1eŻe|i w trakcie j ej obowiązywania wystąpią warunki uniemozliwiaj ące j ej spełnienie,
w szczegolności warunki uniemoŻliwiające ustalenie naleŻności zadostarczonąwodę i
odprowadzone ścieki d|aposzczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym
w Umowie.
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4. Umowa winna w szczegóIności zawieraó postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz
wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Ścieków.

5. Umowa winna określaó warunki usuwania awarii ptzył'ączy wodociągowych ikanalizacyjnych
będących w posiadaniu odbiorcy usług zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3a Ustawy'

6. Z odbiorcami korzystającymi zarowno z usług zaopatrzenia w wodę, jak t z usług odprowadzania
ścieków, Zakł.admoze zawrzećjednąUmowę o zaopatrzęn|e w wodę i odprowadzanie ścieków.

$16
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków moŻebyc zawarta na czas nieokreślony

lub określony.
2. Umowa winna określać moiliwość jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy moze nastąpić zaporozumieniem Stron, zzachowaniem okręsu

wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Zakł'adu od Umowy.
4' Zakł'ad moze odstąliÓ od umowy w przypadkach przewidzianych w ań. 8 ust. l Ustawy.

odstąlienie od Umowy następuje pTzez oświadczenieZakładu doręczone odbiorcy na20 dni przed
terminem o dci ęci a do stawy wo dy lub zamkni ęcia przył.ącza kanalizacyj ne go.

5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniemprzezZakad środków technicznych
uniemozliwiających dalsze korzystanie z usług.

$17
1. odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w

umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany
pozostaly'clr warurrli.ów świadczcuia usług, niezwłocztrie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie
do sieci, po rvcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zarrrlanięoiu pizyłącza kanalizacyjrrego
następuje po złoŻeniupruez odhiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2, Zal<ład w terminie 30 dni od daty zł.oŻeniawniosku, przedkł.ada odbiorcy do podpisu projekt
Umowy.

3. Postanowienia ust. I i 2 mająodpowiednie zastosowanie równieŻ w przypadku składania przez
właściciela l zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami
korzystaj ąc ymi z lokali.

$18
W umowach dotyczących odprowadzania ścieków, ZaVJad uwzględnia warunki wprowadzania ścieków
do wządzenkana|tzacyjnych, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych, w tym
dopuszczanie wartości wskaŹników zanieczyszczenw ściekach przemysłowych wprowadzanych do
ur ządzeń kana|izacy jnyc h, wyni kaj ąc e z o b o wi ązuj ąc ych p rzep i s ó w.

$ le
7 ' Za|<ład określa cykl rozliczeń obowięujący odbiorcow usług w za|eŻności od lokalnych

warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług atakŻe postanowień określonych w
o drębnych przepi sach prawnych oraz skutki niedotrzymania termin u zapłaty .

2, Mogąobowiązywac roŻnę okresy rozliczen d|aposzczególnych taryfowych grup odbiorców usług
lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapł'aty Zakł.ad wskazuje w fakturze'

Rozdział VI
Prawa i obowiazki Przedsiebiorstwa

$20
Zakł'ad zgodnie zprzepisarrti ustawy ma obowiązek zapewnić:

1) zdolnośó posiadanychurządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do rea|tzacji dostaw wody w
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wymaganej ilości i jakości pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania
ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

2) ciśnienie wody dostarczanej do instalacji wodociągowej budynku powinno być zgodne z
przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich
usytuowanie - przepisy Prawo Budowlane.

3) dostawę wody' o jakości przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
4) ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ściekow zldo posiadanych

urządzen wo do c i ągo wych i kana|tzacyj nych,
5) budowę lrządzeń wodociągowych i urządzeń kana|izacyjnych, w zakresie wynikającym z

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń, będących wieloletniego w posiadaniu
ZaYJadu,

s21
Zakładjest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej
do spozyciaprzęz ludzi nie rzadziej ntŻraznakwartał,

s22
1. Zakład zainstaluje i utrzymuje u odbiorcy wodomierz główny wrazz Zaworem głównym.
2. Wodomięrzepoza wodomierzern głÓwnymtzw. podliczniki sączęściąinstalacji wewnętrznej

i ich montaŻ, uttzymanie oraz|ega|izacja obcięa odbiorcę.

$23
1. Zakład winien zapewnić odbiorcom naleiyty poziom usług.
2. Zakł.adzobowięany jest do udzielenianaŻyczenie klienta lub z własnej inibjatywy

pc.lncj informacji dotycząccj rcalizaoji usługi, a przede wszysl.kirn informacji taryfowych.

$24
1. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny, ktory odciął dostawę wody w przypadku wymienionym

w $ 25 pkt.1 i f jest zobowięarta do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i poinformowania o mozliwościach korzystania
z tego punktu.

2. ZaI<ł'ad o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięciaprzył'ączakana|izacyjnego
oraz o miejscach i sposobie udostępnianiazastępczych punktów poboru wody zawiadamia
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni
pr ze d p l ano wanym termi nem o dc i ęci a wo dy l ub zamkni ęcia pt zył'ącza kanalizac yj ne go.

3. PowyŻsze nie dotyczy przypadków nielegalnego wykonaniaprzył'ączy, nielegalnego poboru
wody i odprowadzania ścieków wówczas, gdy strony nieł'ączy Żadnaumowa.

s2s
Zal<ładmoie odciąć dostawę wody lub zamknąć przył'ączekana|izacyjne w przypadkach i na warunkach
określonych w art. 8 ustawy, aw szczegolności jeŻelri:

1) przyłącze wodociągowe lub przył'ączekanalizacyjne wykonano niezgodnie zprzepisami prawa,
2) odbiorca ustug nie uiścił opt.at za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu

ott zy mania up o mni eni a w sprawi e ure gul o w ania za|e gŁej o p ł aty,
3) jakośó wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów okreŚlonych w przepisach prawa lub

stwi erdzono cel owe uszko dzenie alb o pomini ęcie urządzenia pomiarowe go,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawatora umowy' jak równieŻprzy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach
lub uszkodzęniach pomiarowych.
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s26
Zaktadmoze odmówić ponownego za:warciaumowy na dostawę wody lub odprowadzante ścieków.
jeŻe|t nie zostały usunięte przeszkody będące przyczynązaprzestania świadczenia usług.

s27
Uprawnieni przedstawiciele Zakładu, po okazaniu legitymacji słuzbowej i pisemnego upowaznienia,
mająprawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenkaŻdęgo, kto korzysta z jego usług lub
posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontrolti urządzenia pomiarowego, wodomierza
głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów,
przeprowadzęnia przeglądów i napraw, demontaiu urządzefiposiadanychprzez odbiorcę, atakŻe
sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział VII
Sposób roz|iczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

$28

Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiotowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone sąprzezZakł'ad na podstawie cen i stawek opłat określonych w ogłoszonych taryfach.

$2e
1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarciaUmowy stanowi zał'ącznikdo Umowy zaopatrzenia w wodę

lub odprow adzania ścieków.
2.W roz|iczeniach, strony Umowy obowiązane są stosowaó aktualnie obowiązującątaryĘ

zatwierdzonąuchwałąrady gminy bądŹ wprowadzonąw trybie art'24 ust. 8 Ustawy, bez
konieczności zmianv Umowv.

$30
ZaJ<ład ogłasza taryfę w miejscowej prasie i poprzez wyrvieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zakł.adu, w terminie określonym w nt.f4 ust. 7 lub 9 Ustawy.

$31
Zakład obcięa Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie _ za wodę:

l) pobraną zpub|icznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zużytądo zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoizarowe,
3) zużytądo zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

$32
1. Koszty związane z eksploatacjąurządzeńkana|izacji deszczowej miasta obciĘająbldŻet Gminy.
2. Sposób roz|iczen za ścieki opadowe wprowadzane do kanalizacji ogóInospławnej i oczyszczane

w oczyszczalni ściekow komunalnych ustala się w umowie zawartej między Zakładem a Gminą.

s33
Warunki prowadzenia roz|iczen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdziaŁ 5
Ustawy oraz Umowa.
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Rozdział VIII
obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

s34
odbiorcy usług zobowtązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w
sposób zgodny Z przep|sami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez
Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący mozliwość
wystąpienia awarii, skazenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej
wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) montazu i utrzymania zaworów antyskazeniowych w przypadkach i na warunkach
określonych odrębnymi przepisami,

3) uzytkowania instalacji kana|izacyjnej w sposób nie powodujący zaHócen funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej,

4) informowania Za|<ładu o własnych ujęciach wody' w celu prawidłowego ustalanta opłat za
odprowadzanie ścieków,

5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kana|izacvjnego
wyłącznie w celaclr określonych w warunkach przył.ączetria do sięr.:i oraz pisemnej Umowy
zawartej zZa|<ładem,

6) zapewnienia niezawodnego dztał'ania posiadanych instalacji i przył'ączy wodociągolvych
lub instalacji tprzył'ączy kanalizacyjnych zurządzeniem pomiarowym włącznie,

7) podjęcia dział'ań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Zakł.adowt terenu w celu
usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych,
kanalizacy jnych i przyłączy .

$3s
osoba zamterzająca korzystaó z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanta ścieków powinna
wystąpić z wnioskiem o Zawarcie umowy do Zakładu.

$36
odbiorca jest właścicielem instalacjikana|izacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej |tcząc od strony
budynku orczprzył'ącza wodociągowego izobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wszelkich
napraw na instalacji.

$37
1. odbiorca winien zapewnić niezawodne dziat'anie wodomierzy iurządzeń pomiarowychpoprzez

ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich
temperatur, atakie prawidłowe utrzymanie studzienki czy teŻ pomieszczenia, w którym są
zamontowane oIaZ uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

f , odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamianiaZaVJadu o wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub utządzenia pomiarowego' w tym o
zerwaniu plomby.

3' W przypadku niesprawności wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zuŻycie z ostatnich 6
miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności.

$38
1. JeŻelt umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowt lnaczej, odbiorca

odpowiada na terenie nieruchomości za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych
instalacji l,przyłączy wodociągowych lub instalacji iprzył'ączykanaltzacyjnychzurządzeniem
pomiarowym ścieków włącznie.
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2. Dodatkowe wodomierzę poza wodomierzem głównymtzw. podliczniki sączęściąinstalacji
wewnętrznej i ich montaŻ, utrzymanie or az |ega|izacja obcięa odbiorcę.

$3e
1. odbiorca winien powiadomić, Zakład o wszelkich zmianachtechnicznych w instalacji wewnęttznej,

które mogąmieć wpływ nadziałanie sieci.
2' odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Zaktadu o zmianach własnościovvych nieruchomości

lub zmianach uzl'tkownika lokalu.

s40
Dostarczający ścieki zobowiązanv jest do natychmiastowego powiadamianiaZakładuo ztzutach
awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

$41
odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i uŻywac jązgodnie z przeznaczeniem oraz
warunkami wynikaj ąc ymi z zaw artej Umowy.

$42
odbiorca posiadający podł'ączenie wodociągowę lub kana|izacyjne nię maprawabez zgody ZakŁadu
zęzwa|ac innej osobie na korzystanie z tego podłączenia.

$43
odbiorca zobowiązany jest do nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nadprzyłączemw
pasie określonym w obowiązujących przepisach. Naruszenie tej zasady uniemozliwia uzyskania ptzez
odbiorcę odszkodowariaza straty spowodowane przęZZa\<ład w tym pasie w czasie awarii, daje
natomiast mozliwość dochodzenia odszkodowania przezZakJad w wyniku uszkodzeń należących do
niego ur ządzeń spowo dowanym niedotrzymaniem tego warunku.

s44
odbiorca jestzobowiązany do terminowego regulowaniana|ęŻnościzadostawę wody i odprowadzarie
ścieków.

$4s
ZuŻycte do podlewania uzdatnionej wody podziemnej nie moze naruszaó racjonalnej gospodarki wodą i
uniemożliwiać korzystanie z wody innym odbiorcom.

s46
Zabranta się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, atakie
wpro wadzani a ś c i ekó w bytowy ch i przemysło r,vych do vr ządzeń kana|izacji de szczowej .

$47
odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii naptzyłączu będącym w jego
posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Za|d'admoie usunąć awarię we
własnvm zakresie. a kosztami obciaŻvÓ odbiorce.
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Rozdział IX
Sposób postępowania w przypadku niedotrrymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci tanalizacyjnej Ścieków

$4e
o planowanych przerwach lub ograniczeniachw dóstawie wody orazprzęwidywanym obnizeniu jejjakości Zakładpowinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjętyco najmniej na 2dni przed planowanym terminem.

$s01. W razie ptzetW w dostawie wody przehaczająóej |2 godzin Za|<ładpowinien zapewnic zastępczypunkt poboru wody i poinformowaó odbio."ę-ol.go lofalizacji i warunkach korzystania.2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów pobóru ńay pobierane są opłaty na porlstawie cen istawek opłat okreŚlonych w obowiązująceJ htyfie, 
L l J

$s lZ9kład moŻe odciąó dostawę wody lub zamknąć plzyłączekana|izacyjne w plzypadkach i na warunkachokreślonych w art' 8 Ustawv.

Rozdział X
Standardy obsługi odbiorców usług

Sposób załatwiania rek|amacji oraz wymiana ńformacji w zakresie zakłóceń w dostawie wodv i
odprowadzaniu ścieków

Za|<ład,wi ni en zap ew nićo db i orc om na|eŻytyo o'' 3,i1 *u,'.

o przewidywanych zakłóceniach w
ZakŁad winien upr zedzić, odbiorców

s48
realizacji usług zaopattzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
w sposób zwyczajowo przyjęty.

ss3
na zyczenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji
wszystkim informacji objętych regulaminem oiaz zawartych w

Za\<ład zobowięany jest do udzielania
dotyczącej rea|izacji usługi a przede
taryfie.

ss4W przypadku stwierdzeniaprzez Zakład lub orgair Inspekcji Sanitarnej obnizenia jakości dostarczanejwody odbiorcy przysługuje upust na zasadactr określonych w Umowie.

$ss1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnój z Regulaminem lub przerw w dostawach wody,odbiorca usług moŻe złozyć pisemną reklamację w teiminie 3 dni od dnia, w który m zakonczyła sięprzerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usfuga zostaławykonana, lub miała byówykonana.
Reklamacj amoŻe zostać wniesiona w innych nii wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania,
lub nienale źlytego wykonania usługi.
Reklamacj a powinna zawierac:
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniaj ących reklamacj ę'

2.

a
J .
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4) zgł'oszenie roszczenia o odszkodowanie,
5) numer i datę Umowy'
6) podpis Odbiorcy.

4. Zgł,oszonareklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ęwidencji w rejestrze
reklamacji Zakł'adu.

5. Za|<ł'ad rozpatruje reklamację niezwł.ocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej

wniesienia.
6. ZakŁadudziela odpowiedzi na reklamację w formię pisemnej' odpowiedz winna zawieruÓ'.

1) nazwę Za|d'adu,
2) powołanie podstawy prawnej,
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,
4) pouczenie w sprawie mozliwości dochodzeniaroszczęń w innym trybie,
5) podpis upowaznionego placownika reprezentującego ZaHad, z podaniem zajmowanego ptzez

niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedŹ na reklamację

winna zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Za|<ł'ad powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a

takŻe o wysokości i formie wypłaty przyznarLego odszkodowania lub nalezności.
9. Za|iczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych nalezności moie nastąpió jedynie na

wniosek odbiorcy usługi.

Rozdział XI
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

$s6
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoŻarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są

1) StraiPoiarna w Leoncinie.
2) StraŻPoiarna w Wilkowie Polskim
3) Inne jednostki Strazy Pozarnych Gmin ościennych i Straz Powiatu Nowodworskiego.

$s7
Pobór wody na cele przeciwpoŻarowe z sięci będącej w posiadaniu ZaVJadu dokonywana jest

w miej scach uzgodnio ny ch z ZaHadem.

$s8
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoźtarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu
zobowiązarti sądo powiadomtentaZakł'adu o miejscu pozaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub

nie później niŻ7 dni od dnia dokonania poboru wody.

$se
I. Zapevtnienie dostawy wody na cęle przeciwpoŻarowe następuje na podstawie umowy zawteranej

pomiędzy gmin6 ZakJadem i jednostką straŻy pożarnej.
2. W kalkulacji ceny zawodępobieranąna cele przecivtpoŻarowe popruezurządzenta usytuowane na

terenie publicznym , ZaI<ł'ad,uwzględnia koszty utrzymania urządzenniezbędnych dla zapewnienia
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marŻę zysku'

3. Rozliczeniazawodę pobranąna cele przeciwpozarowe dokonywane sąZa okresy miesięczne.
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Rozdział XII
Przepisy końcowe

s60 ,,
W sprawach nie objętych niniejszym Reguliminem obowią7ują przepisy Ę1awa' a w szczególności

ustawy z dnial cieńca2001 r. o zbioiowym zaopatrzeiiu * *"aę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków ( tekst jednoliĘ Dz. IJ. z 2006.. N, !23, poz, 858 z póżn, zm) vtaz z przepisarri

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie'

s61
ZakJad wodo ciągowo -kanalizacyj ny zobovńązany

niniej sze go Re gulaminu.

jest do udostępnienia na Żądarue odbiorcy

$62
Zmianyw Regulaminie wprowadza się w trybie inazasadach obowiązujących dla jego uchwalenia.

Gminy


