
Uchwała Nr  XVII/68/2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 22 marca 2004

w sprawie  „Regulaminu Dostarczania Wody  dla Gminy Cisek".

Działaj�c na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 i z 2002r.
Nr 113, poz. 984) - Rada Gminy Cisek uchwala, co nast�puje:

§ 1.

 Uchwala si� „Regulamin Dostarczania Wody  dla Gminy Cisek", stanowi�cy zał�cznik do
niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w �ycie po upływie 14 dni od tego ogłoszenia.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wod� na terenie gminy Cisek.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wod� rozumie si� działalno�� wła�ciwego

Przedsi�biorstwa polegaj�c� na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Ilekro� w regulaminie niniejszym u�ywa si� okre�lenia "ustawa" nale�y przez to rozumie�

ustaw� z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�niejszymi zmianami).

§2

Odbiorc� usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest ka�dy, kto korzysta z usług
wodoci�gowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod� na podstawie zawartej umowy,
zwany dalej Odbiorc�.



§3

Przedsi�biorstwo wykonuje swoj� działalno�� w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wod� udzielone Decyzj� Wójta Gminy Cisek.

§4

Dostarczanie wody odbywa si� na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wod� zawartej mi�dzy
Przedsi�biorstwem a Odbiorc�.

Rozdział II
Zawieranie umów

§5

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod� nast�puje na pisemny wniosek osoby, której
nieruchomo�� została przył�czona do sieci.

2. Umowa mo�e by� zawarta z osob�, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma by� dostarczana woda, a w uzasadnionych przypadkach
z osob�, która korzysta z nieruchomo�ci zabudowanej lub niezabudowanej
o uregulowanym b�d� nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Je�eli nieruchomo�� zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana
jest z wła�cicielem budynku lub zarz�dc� nieruchomo�ci wspólnej.

4. Na wniosek wła�ciciela lub zarz�dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3
Przedsi�biorstwo mo�e zawrze� umowy z korzystaj�cymi z lokali osobami, je�eli s�
spełnione nast�puj�ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa�one s� w zainstalowane wodomierze zgodnie

z obowi�zuj�cymi warunkami technicznymi okre�lonymi w odr�bnych przepisach,
w sposób uzgodniony z Przedsi�biorstwem,

b) mo�liwy jest odczyt wodomierza,
c) wnioskodawca ustala z Przedsi�biorstwem sposób rozlicze� ró�nic wskaza� mi�dzy

wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych
lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentowa� stosownymi zgodami
wszystkich lokatorów,

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostawy wody do lokalu bez
zakłócenia dostawy w pozostałych lokalach,

e) ustalona została opłata za odczyt wodomierza w lokalu.
5. Pobór wody z urz�dze� wodoci�gowych z pomini�ciem wodomierza głównego

traktowane jest jak pobór wody bez zawarcia umowy o dostarczanie wody.

§6

1. Umowa mo�e by� zawarta na czas nieokre�lony lub okre�lony.
2. Umowa winna okre�la� mo�liwo�� jej rozwi�zania w przypadkach okre�lonych

przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa zawiera mo�liwo�� jej rozwi�zania przez Odbiorc� za wypowiedzeniem lub na

zgodny wniosek stron.
4. Rozwi�zanie lub wyga�niecie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsi�biorstwo
�rodków technicznych uniemo�liwiaj�cych dalsze korzystanie z usług.

§7



Umowa, o której mowa w § 5 ust. l zawiera w szczególno�ci postanowienia dotycz�ce:
1. ilo�ci i jako�ci �wiadczonych usług wodoci�gowych oraz warunków ich �wiadczenia,
2. sposobu i terminu wzajemnych rozlicze�,
3. praw i obowi�zków stron umowy,
4. procedur i warunków kontroli urz�dze� wodoci�gowych,
5. ustale� zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
6. okresu obowi�zywania umowy oraz odpowiedzialno�ci stron za niedotrzymanie

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§8

Zmiana Odbiorcy powoduje wyga�niecie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej
umowy. Obowi�zek ten ci��y na nowym odbiorcy.

Rozdział III
Obowi�zki Przedsi�biorstwa

§9

1. Przedsi�biorstwo ma obowi�zek zapewni� zdolno�� posiadanych urz�dze�
wodoci�gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilo�ci i pod odpowiednim
ci�nieniem oraz dostawy wody w sposób ci�gły i niezawodny, a tak�e zapewni� nale�yt�
jako�� dostarczanej wody.

2. Minimaln� ilo�� dostarczanej wody strony winny okre�li� w umowie.
3. Wymagane ci�nienie wody okre�laj� przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spo�ycia przez ludzi winna odpowiada� jako�ciowo wymaganiom okre�lonym

przez ministra wła�ciwego do spraw zdrowia.

§10

1. Przedsi�biorstwo obowi�zane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej
sieci wodoci�gowej.

2. Przedsi�biorstwo jest obowi�zane do informowania Wójta Gminy Cisek o jako�ci wody
przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi raz w roku w zakresie pełnej analizy wody oraz
w zwi�kszonej cz�stotliwo�ci w przypadku wyst�pienia zagro�e� ska�enia �ródeł wody.

§11

1. Przedsi�biorstwo nie ponosi odpowiedzialno�ci za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw
wody wywołane:
a) działaniem siły wy�szej albo z wył�cznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za któr�

Przedsi�biorstwo nie ponosi odpowiedzialno�ci,
b) niezawinion� przez Przedsi�biorstwo awari� w sieci na czas niezb�dny do wykonania

prac w celu zapobie�enia lub usuni�cia skutków awarii,
c) brakiem wody na uj�ciu,
d) zanieczyszczeniem wody na uj�ciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i �ycia,
e) potrzeb� zwi�kszenia dopływu wody do hydrantów po�arowych,



f) przerwami w zasilaniu energetycznym urz�dze� wodoci�gowych,
g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, zwi�zanymi

z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urz�dze� wodoci�gowych,
h) innymi przyczynami zale�nymi od Odbiorcy.

2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym
obni�eniu jej jako�ci Przedsi�biorstwo powinno poinformowa� Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyj�ty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§12

1. Przedsi�biorstwo zobowi�zane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy
wodomierza głównego, za wyj�tkiem wodomierza do czasowego wykorzystania i jego
legalizacji oraz wodomierza sprz��onego i jego legalizacji dla celów przeciwpo�arowych.

2. Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu
cywilnego, jak równie� miejscem rozdziału przył�cza i instalacji wewn�trznej.

Rozdział IV
Sposób rozlicze�

§13

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod� s� prowadzone przez Przedsi�biorstwo
z Odbiorcami usług na podstawie okre�lonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilo�ci
dostarczanej wody.

§14

1. Ilo�� dostarczane wody ustala si� na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zaboru wodomierza oraz zerwania lub uszkodzenia plomby wodomierza lub

osłon, ilo�� pobranej wody ustala si� odpowiednio do ilo�ci, która mogła przepłyn��
pełnym przekrojem rury przył�cza wodoci�gowego w okresie od ostatniego odczytu
wodomierza.

3. W przypadku zawarcia umowy z u�ytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych
ilo�� dostarczonej wody ustala si� na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy
z uwzgl�dnieniem ró�nicy wynikaj�cej pomi�dzy odczytem na wodomierzu głównym
a sum� odczytów z wodomierzy w lokalach. Odpowiedzialnym za legalizacj� wodomierza
w lokalach jest Odbiorca usługi.

§ 15

W przypadku braku wodomierza ilo�� zu�ytej wody okre�la si� na podstawie przeci�tnych
norm zu�ycia okre�lonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§16

1. W razie niesprawno�ci wodomierza głównego, ilo�� pobranej wody ustala si� na
podstawie �redniego zu�ycia wody w okresie ostatnich sze�ciu miesi�cy przed
stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza, a gdy nie jest to mo�liwe na podstawie
�redniego zu�ycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
�redniomiesi�cznego zu�ycia wody w roku ubiegłym i liczby miesi�cy niesprawno�ci
wodomierza. W przypadku braku danych z ostatnich sze�ciu miesi�cy zastosowana b�dzie



przeci�tna norma zu�ycia wody.
2. Przedsi�biorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowo�ci działania

wodomierza. Sprawdzenia prawidłowo�ci działania wodomierza na zlecenie
Przedsi�biorstwa dokonuje uprawniony podmiot.

3. Je�eli sprawdzenie prawidłowo�ci działania wodomierza wyka�e jego wła�ciwe
wskazania Odbiorca usługi pokrywa koszty sprawdzenia wodomierza.

§17

1. Strony okre�l� w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu
zapłaty jak równie� sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez Odbiorc� reklamacji nie wstrzymuje obowi�zku uregulowania
nale�no�ci.

3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych
nale�no�ci, a na ��danie Odbiorcy Usługi jej zwrot nast�puje w ci�gu 14 dni od daty
zło�enia wniosku w tej sprawie.

§18

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsi�biorstwo obowi�zane jest stosowa� taryf�
zatwierdzon� Uchwał� Rady Gminy Cisek, b�d� wprowadzon� w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§19

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyj�ty co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem jej w �ycie.

§20

1. Taryfa obowi�zuje przez l rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody.

§21

Za wod�:
- pobran� z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
- zu�yt� do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo�arowe,
- zu�yt� do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

Przedsi�biorstwo obci��a gmin� na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

Rozdział V
Warunki przył�czenia do sieci.

§22

1. Przył�czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci�gowej odbywa si� na wniosek osoby
ubiegaj�cej si� o przył�czenie.

2. Z wnioskiem o przył�czenie do sieci wodoci�gowej, zwanym dalej "wnioskiem
o przył�czenie", mo�e wyst�pi� osoba posiadaj�ca tytuł prawny do korzystania



z nieruchomo�ci, która ma by� przył�czona do sieci.
3. W uzasadnionych przypadkach Przedsi�biorstwo mo�e wyrazi� zgod� na przył�czenie

nieruchomo�ci o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Wzór wniosku o przył�czenie ustala Przedsi�biorstwo.

§23

Do wniosku Odbiorca ubiegaj�cy si� o przył�czenie do sieci zał�cza:
a) dokument potwierdzaj�cy tytuł prawny do korzystania z nieruchomo�ci, której

dotyczy wniosek,
b) aktualn� map� sytuacyjn�, okre�laj�c� usytuowanie nieruchomo�ci wzgl�dem

istniej�cych sieci wodoci�gowej oraz innych obiektów i urz�dze� uzbrojenia terenu.

§24

1. Przedsi�biorstwo po otrzymaniu wniosku o przył�czenie wydaje warunki techniczne na
przył�czenie nieruchomo�ci, zwane dalej "warunkami przył�czenia" i przekazuje je
wnioskodawcy w terminie nie dłu�szym ni� 30 dni od dnia zło�enia wniosku.

2. Warunki przył�czenia s� wa�ne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przył�czenia okre�laj�:

a) miejsca i sposób przył�czenia sieci wodoci�gowej z instalacjami Odbiorcy.
b) ilo�� wody - �redniodobowe zapotrzebowanie w wod�,
c) ci�nienie dyspozycyjne w miejscu wł�czenia,
d) lokalizacj� wodomierza zgodnie z obowi�zuj�c� norm�,
e) termin wa�no�ci warunków przył�czenia.

4. W przypadku gdy wykonanie przył�cza musi zosta� poprzedzone wybudowaniem lub
przebudowaniem ruroci�gu odbywa si� to na koszt przyszłego Odbiorcy usługi i na
zasadach jak wykonanie przył�cza.

§25

Przył�czenie do sieci wodoci�gowej nast�puje na podstawie zapewnienia dostawy wody, po
spełnieniu warunków przył�czenia okre�lonych przez Przedsi�biorstwo oraz zło�enia
pisemnego zlecenia na wykonanie lub odbiór przył�cza.

§26

1. Zapewnienie dostawy wody stanowi podstaw� do rozpocz�cia realizacji prac
projektowych.

2. Okre�lone w zapewnieniu dostawy wody, próby i odbiory cz��ciowe oraz ko�cowe s�
przeprowadzane przy udziale upowa�nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s� potwierdzane przez strony
w protokołach, których wzory okre�la Przedsi�biorstwo.

§27

1. Realizacj� budowy przył�cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszcze�
przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba
ubiegaj�ca si� o przył�czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci�gowej.

2. Realizacja budowy przył�cza mo�e nast�pi� po uzyskaniu pozwolenia na budow�
wła�ciwego organu administracyjnego zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj� projektow�.

3. Przył�cze wodoci�gowe wykonywane jest przez podmiot prowadz�cy działalno��
gospodarcz� o odpowiedniej specjalno�ci. Odbiór przył�cza nast�puje zgodnie



z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. Przył�czenie do sieci wodoci�gowej odbywa si�
pod nadzorem przedstawiciela Przedsi�biorstwa.

§28

1. Je�eli umowa o dostarczanie wody nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przył�czy wodoci�gowych
z urz�dzeniem pomiarowym wł�cznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym s� cz��ci� instalacji wewn�trznej, ich monta�,
utrzymanie oraz legalizacja obci��a Odbiorc� usług.

3. W przypadku awarii na przył�czu wodoci�gowym Odbiorca jest zobowi�zany do
niezwłocznego powiadomienia Przedsi�biorstwa o jej wyst�pieniu.

4. Awari� na przył�czu wodoci�gowym stanowi�cym własno�� Odbiorcy usuwa natychmiast
na własny koszt Odbiorca. Je�eli Odbiorca nie usunie niezwłocznie awarii,
Przedsi�biorstwo wyznaczy mu termin na jej usuni�cie. W przypadku usuni�cia awarii
przez inny podmiot ni� Przedsi�biorstwo, odbiór dokonanych napraw podlega ocenie
przez Przedsi�biorstwo.

5. Przedsi�biorstwo zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy wody do czasu usuni�cia
awarii.

6. W razie nieusprawiedliwionego braku powiadomienia Przedsi�biorstwa o zaistniałej
awarii na przył�czu wodoci�gowym, ilo�� pobranej wody ustala si� odpowiednio do
ilo�ci, która mogłaby przepłyn�� pełnym przekrojem rury przył�cza wodoci�gowego,
w okresie od ostatniego odczytu wskaza� wodomierza głównego do chwili usuni�cia
awarii.

Rozdział VI
Obsługa i prawa Odbiorcy usług

§29

Przedsi�biorstwo winno zapewni� Odbiorcom nale�yty poziom usługi a szczególnie winno
wyodr�bni� stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§30

Przedsi�biorstwo zobowi�zane jest do udzielania na �yczenie klienta lub z własnej inicjatywy
pełnej informacji dotycz�cej realizacji usług, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§31

Przedsi�biorstwo winno reagowa� mo�liwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłu�ej
jednak ni� w ci�gu 7 dni, a wszystkie skomplikowane reklamacje w czasie niezb�dnym do
załatwienia sprawy.

§32

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wod� Przedsi�biorstwo
winno uprzedzi� Odbiorców w sposób zwyczajowo przyj�ty.

Rozdział VII



Prawo Przedsi�biorstwa

§33

Przedsi�biorstwo ma prawo odmówi� przył�czenia do sieci je�li przył�cze zostało wykonane
bez uzyskania zgody Przedsi�biorstwa b�d� zostało wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

§34

Przedsi�biorstwo ma prawo odmówi� zawarcia umowy na dostaw� wody, gdy wnioskodawca
nie spełni warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

§35

Przedsi�biorstwo mo�e odci�� dostaw� wody w przypadkach i na warunkach okre�lonych
w art. 8 ustawy.

§36

Przedsi�biorstwo mo�e odmówi� ponownego zawarcia umowy na dostaw� wody, je�li nie
zostały usuni�te przeszkody b�d�ce przyczyn� zaniechania �wiadczenia usług.

§37

Uprawnieni przedstawiciele Przedsi�biorstwa maj� prawo wst�pu na teren nieruchomo�ci lub
do pomieszcze� ka�dego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urz�dzenia
pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
i dokonania odczytu ich wskaza�, dokonania bada� i pomiarów, przeprowadzenia przegl�du
i napraw urz�dze� i przył�czy wodoci�gowych posiadanych przez Przedsi�biorstwo.

Rozdział VIII
Obowi�zki Odbiorców usług

§38

Zamierzaj�cy korzysta� z usług zaopatrzenia w wod� winien wyst�pi� z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsi�biorstwa.

§39

1. Odbiorca winien zapewni� niezawodne działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,
a tak�e prawidłowe utrzymanie studzienki czy te� pomieszczenia w którym s�
zamontowane, oraz przed dost�pem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialno�� za szkody wynikłe z nie wywi�zywania si�
z obowi�zków okre�lonych w pkt. l.

§40

Odbiorca usług zobowi�zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsi�biorstwa
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby.



§41

Odbiorca zobowi�zany jest do pisemnego powiadamiania Przedsi�biorstwa o zmianach
własno�ciowych nieruchomo�ci lub zmianach u�ytkownika lokalu.

§42

Odbiorca winien powiadomi� Przedsi�biorstwo o wszelkich zmianach technicznych
w instalacji wewn�trznej, które mog� mie� wpływ na działanie sieci.

§43

Odbiorca jest zobowi�zany do terminowego regulowania nale�no�ci za dostaw� wody pod
rygorem wstrzymania dostawy wody na zasadach okre�lonych w ustawie.

§44

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowa� wod� i u�ywa� jej zgodnie
z przeznaczeniem.

§45

Odbiorcy usług zobowi�zani s� do korzystania z zaopatrzenia w wod� w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powoduj�cy pogorszenia jako�ci usług �wiadczonych przez
Przedsi�biorstwo oraz nie utrudniaj�cy działalno�ci Przedsi�biorstwa, a w szczególno�ci do:

a) U�ytkowania instalacji wodoci�gowej w sposób eliminuj�cy mo�liwo�� wyst�pienia
ska�enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci�gowej na skutek
cofni�cia si� wody z instalacji wodoci�gowej, powrotu ciepłej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,

b) Monta�u zaworu antyska�eniowego,
c) Wykorzystania wody z sieci wodoci�gowej wył�cznie w celach okre�lonych

w warunkach przył�czenia do sieci.

Rozdział IX
Postanowienia ko�cowe

§46

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwał� Nr XVII/68/2004 Rady Gminy Cisek
z dnia 22 marca 2004 i obowi�zuje po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urz�dowym Województwa Opolskiego.

§48

W sprawach nie obj�tych niniejszym regulaminem obowi�zuj� przepisy prawa,
a w szczególno�ci ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod�
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�niejszymi zmianami) wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.


