Uchwała Nr XL/185/2006
Rady Gminy Cisek
z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie
regulaminu dostarczania wody
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r.
Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087 ) uchwala si co
nast puje:

Regulamin dostarczania wody
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin okre la prawa i obowi zki przedsi biorstwa wodoci gowego oraz odbiorców usług,
a tak e warunki prowadzenia i korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod za
pomoc urz dze wodoci gowych na terenie gminy Cisek.
2. Ilekro w niniejszym regulaminie u ywa si okre le :
a) „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 p. zm. ),
b) „Umowa” - nale y przez to rozumie - umow o zapatrzenie w wod ,
c) „Odbiorca” - nale y przez to rozumie podmiot b d cy stron umowy o przył czenie do sieci lub
umowy wymienionej w pkt. b).
3. „Przedsi biorstwo” - nale y przez to rozumie przedsi biorc w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalno ci gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807, z pó n. zm.), który
prowadzi działalno gospodarcz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod lub zbiorowego
odprowadzania cieków.
§ 2.
1. Przedsi biorstwo wykonuje swoj działalno w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wod udzielone decyzj Wójta Gminy Cisek z dnia 18-03-2004 r., znak
IUR-7033-7/2004
2. Przedsi biorstwo wiadczy usługi zaopatrzenia w wod wył cznie na podstawie pisemnej Umowy
zawartej z Odbiorc .
§ 3.
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowa wod i u ywa j zgodnie z przeznaczeniem oraz
warunkami wynikaj cymi z zawartej Umowy.

Rozdział II
Minimalny poziom wiadczonych usług w zakresie dostarczania wody
§ 4.
1. Przedsi biorstwo obowi zane jest do ci głej i niezawodnej realizacji dostaw wody w ilo ciach
wynikaj cych z zawartych umów i pod odpowiednim ci nieniem.
2. Poziom wiadczonych usług Przedsi biorstwa w zakresie ilo ci, jako ci oraz ci gło ci dostarczania
wody okre la zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na
podstawie odr bnych przepisów.
§ 5.
1. Ilo

dostarczanej wody okre la Umowa o zaopatrzenie w wod zawarta z Odbiorc .

2. Wymagane ci nienie wody okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z 2004r. Nr 109 poz. 1156).
3. Woda do spo ycia przez ludzi winna odpowiada jako ciowo wymaganiom okre lonym
w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dotycz cych
jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203, poz. 1718 ).
§ 6.
Przedsi biorstwo jest obowi zane do regularnego informowania Wójta Gminy Cisek o jako ci wody
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi nie rzadziej ni dwa razy w roku.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług
§ 7.
1. Przedsi biorstwo zobowi zane jest zawrze Umow o zaopatrzenie w wod z Odbiorc , której
nieruchomo zostanie przył czona do sieci, je eli wyst pi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie
Umowy.
2. Przedsi biorstwo mo e odmówi zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wod z wła cicielem lub
zarz dc budynku wielolokalowego i osobami korzystaj cymi z lokali w tym budynku, gdy nie s
spełnione równocze nie wszystkie warunki okre lone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
3. Przedsi biorstwo ma prawo wypowiedzie Umow wła cicielowi lub zarz dcy budynku
wielolokalowego je eli w trakcie jej obowi zywania wyst pi warunki uniemo liwiaj ce jej
spełnienie, w szczególno ci warunki uniemo liwiaj ce ustalenie nale no ci za dostarczon wod dla
poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie okre lonym w Umowie.
4. Umowa winna w szczególno ci zawiera postanowienia okre lone w art. 6 ust. 3 Ustawy.
§ 8.
1. Umowa o zaopatrzenie w wod mo e by zawarta na czas nieokre lony lub okre lony.
2. Umowa winna okre la mo liwo

jej rozwi zania.

3. Rozwi zanie umowy mo e nast pi za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
przewidzianego w umowie i na skutek odst pienia Przedsi biorstwa od Umowy.

4. Przedsi biorstwo mo e odst pi od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy.
Odst pienie od Umowy nast puje poprzez o wiadczenie Przedsi biorstwa dor czone odbiorcy na 20
dni przed terminem odci cia dostawy wody.
5. Rozwi zanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsi biorstwo
uniemo liwiaj cych dalsze korzystanie z usług.

rodków technicznych

§ 9.
1. Odbiorca usług składa do Przedsi biorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie
okre lonym w warunkach technicznych przył czenia lub umowie o przył czenie do sieci,
a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczno ci zmiany pozostałych warunków wiadczenia
usług, niezwłocznie po jej wyst pieniu. Ponowne przył czenie do sieci, po wcze niejszym odci ciu
dostawy wody nast puje po zło eniu przez Odbiorc wniosku o zawarcie Umowy.
2. Przedsi biorstwo w terminie 10 dni od daty zło enia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu
projekt Umowy.
§ 10.
1. Przedsi biorstwo okre la cykl rozlicze obowi zuj cy Odbiorców usług w zale no ci od lokalnych
warunków technicznych i ekonomicznych wiadczenia usług a tak e postanowie okre lonych
w odr bnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Mog obowi zywa ró ne okresy rozlicze dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług.
3. Dat , form i sposób zapłaty Przedsi biorstwo wskazuje w Umowie oraz w fakturze.
§ 11.
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:
wyst pienia awarii,
a) u ytkowania instalacji wodoci gowej w sposób eliminuj cy mo liwo
ska enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci gowej na skutek m.in.
cofni cia si wody z instalacji wodoci gowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
b) monta u i utrzymania zaworów antyska eniowych w przypadkach i na warunkach okre lonych
odr bnymi przepisami,
c) wykorzystywania wody z sieci wodoci gowej wył cznie w celach okre lonych w warunkach
przył czenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsi biorstwem,
d) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przył czy wodoci gowych,
e) podj cia działa ograniczaj cych skutki awarii oraz udost pniania Przedsi biorstwu terenu w celu
usuni cia awarii lub kontroli działania wodomierzy i przył czy wodoci gowych.
Rozdział IV
Sposób rozlicze w oparciu o ceny i stawki opłat
§ 12.
1. Rozliczenie zu ycia wody odbywa si w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przył czu przed
zaworem głównym.

2. 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.
3. W przypadku przej ciowej niesprawno ci wodomierza, nie przekraczaj cej 3 miesi cy ilo pobranej
wody ustala si na podstawie redniego zu ycia wody w ostatnich 6-ciu miesi cach poprzedzaj cych
unieruchomienie wodomierza.
§ 13.
1. Taryfa obowi zuj ca w dniu zawarcia Umowy stanowi zał cznik do Umowy zaopatrzenia w wod .
2. W rozliczeniach, strony Umowy obowi zane s stosowa aktualnie obowi zuj c taryf zatwierdzon
uchwał rady gminy, b d wprowadzon w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczno ci zmiany
Umowy.
§ 14.
Przedsi biorstwo ogłasza taryf w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyj ty w terminie
wła ciwym do jej ogłoszenia w zale no ci od trybu zatwierdzenia taryfy, okre lonym w art. 24 ust. 7 lub
9 Ustawy.
Rozdział V
Warunki przył czenia do sieci
§ 15.
1. Przył czenie nieruchomo ci do sieci wodoci gowej odbywa si na pisemny wniosek o przył czenie
i okre lenie warunków przył czenia, zwanych dalej „warunkami przył czenia” zło ony przez osob
ubiegaj c si o przył czenie.
2. Z wnioskiem o przył czenie do sieci wodoci gowej mo e wyst powa osoba posiadaj ca tytuł
prawny do korzystania z nieruchomo ci, która ma by przył czona do sieci.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególno ci zawiera :
a) dane dotycz ce identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres podł czanej nieruchomo ci,
c) form , termin i sposób płatno ci za podł czenie,
d) dane wykonawcy,
e) dat i podpis wnioskodawcy.
4. W uzasadnionych przypadkach Przedsi biorstwo mo e wyrazi zgod na przył czenie osobie, która
korzysta z nieruchomo ci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 16.
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,
a w przypadku nieruchomo ci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego
w stosunku do nieruchomo ci,
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.

§ 17.
1. Przedsi biorstwo okre la warunki przył czenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie
dłu szym ni 21 dni od dnia zło enia wniosku. W przypadkach szczególnych przył czenie do sieci
nast puje na podstawie umowy o przył czenie, której projekt sporz dza Przedsi biorstwo.
2. Warunki przył czenia s wa ne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przył czenia okre laj :
a) miejsca i sposób przył czenia sieci wodoci gowej z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
d) termin wa no ci warunków przył czenia.
§ 18.
1. Przył czenie do sieci wodoci gowej mo e nast pi po spełnieniu warunków przył czenia, o których
mowa w § 17, a w przypadku zawarcia umowy o przył czenie do sieci, od spełnieniu warunków
w niej okre lonych.
2. Umowa o przył czenie powinna w szczególno ci okre la koszty zwi zane z realizacj takiego
przedsi wzi cia, zasady finansowania i sposób rozlicze wraz z wymagan dokumentacj .
§ 19.
1. Warunki przył czenia wzgl dnie umowa o przył czenie stanowi podstaw do rozpocz cia realizacji
prac projektowych oraz budowlano-monta owych.
2. Okre lone w warunkach wzgl dnie umowie o przył czenie 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, uwzgl dniaj c postanowienia § 20, okre la Przedsi biorstwo.
§ 20.
1. Odbiór przył cza dokonywany jest na podstawie ko cowego protokółu odbioru technicznego według
zasad okre lonych w warunkach przył czenia wzgl dnie umowie o przył czenie.
2. Protokół odbioru technicznego przył cza powinien zawiera co najmniej:
a) dat odbioru,
b) przedmiot odbioru przył cza wodoci gowego z wyszczególnieniem rednicy, materiałów
i długo ci,
c) skład komisji, w tym: wykonawc i u ytkownika,
d) adres nieruchomo ci do której wykonano podł czenie,
e) podpisy członków komisji.
3. Protokół ko cowy stanowi potwierdzenie prawidłowo ci wykonania podł czenia i jego podpisanie
przez strony upowa nia Odbiorc do zło enia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział VI
Techniczne warunki okre laj ce mo liwo ci dost pu do usług wodoci gowych
§ 21.
Przedsi biorstwo ma prawo odmówi przył czenia do sieci je li przył cze zostało wykonane bez
uzyskania warunków technicznych Przedsi biorstwa b d zostało wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.
§ 22.
W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za
wodomierzem głównym.
Rozdział VII
Sposób post powania w przypadku niedotrzymania ci gło ci usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody.
§ 23.
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wod
uprzedzi Odbiorców w sposób zwyczajowo przyj ty.

Przedsi biorstwo winno

§ 24.
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.
§ 25.
1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj cej 24 godziny Przedsi biorstwo powinno zapewni
zast pczy punkt poboru wody i poinformowa Odbiorc o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wod pobran z zast pczych punktów poboru wody pobierane s opłaty na podstawie cen i stawek
opłat okre lonych w obowi zuj cej taryfie.
§ 26.
Przedsi biorstwo mo e odci dostaw wody wył cznie w przypadkach i na warunkach okre lonych
w art. 8 Ustawy, przy czym zobowi zane jest spełni obowi zek wynikaj cy z art. 8 ust. 3 Ustawy.
Rozdział VIII
Obowi zki Odbiorców usług zaopatrzenia w wod
§ 27.
1.

Odbiorca winien zapewni prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczenia (lub studzienki),
w którym umieszczony jest wodomierz poprzez odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami
mechanicznymi, skutkami niskich temperatur oraz przed dost pem osób nieuprawnionych.

2.

Odbiorca ponosi odpowiedzialno
okre lonych w pkt. 1.

za szkody wynikłe z niewywi zywania si

z obowi zków

§ 28.
Odbiorca usług zobowi zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsi biorstwa o wszelkich:
a)

stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewn trznej, które mog mie wpływ na działanie sieci.
§ 29.
Odbiorca jest zobowi zany do terminowego regulowania nale no ci za dostaw wody.

§ 30.
Odbiorca zobowi zany jest do pisemnego powiadamiania Przedsi biorstwa o zmianach własno ciowych
nieruchomo ci lub zmianach u ytkownika lokalu.
Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług.
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóce w dostawie wody
§ 31.
Przedsi biorstwo winno zapewni Odbiorcom nale yty poziom usługi a szczególnie winno wyodr bni
stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§ 32.
Przedsi biorstwo zobowi zane jest do udzielania na yczenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej
informacji dotycz cej realizacji usługi a przede wszystkim informacji obj tych regulaminem oraz
zawartych w taryfie.
§ 33.
W przypadku stwierdzenia przez organ Inspekcji Sanitarnej obni enia jako ci dostarczanej wody
Odbiorcy przysługuje upust na zasadach okre lonych w Umowie.
§ 34.
1. W przypadku dostaw wody o jako ci niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,
Odbiorca usług mo e zło y pisemn reklamacj w terminie 7 od dnia, w którym zako czyła si
przerwa w wiadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała by
wykonana.
2. Reklamacja mo e zosta wniesiona w innych ni wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania,
lub nienale ytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawiera :
a) imi i nazwisko albo nazw lub firm oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczno ci uzasadniaj cych reklamacj ,
d) numer i dat Umowy,

e) podpis Odbiorcy
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyj cia oraz ewidencji w rejestrze
reklamacji Przedsi biorstwa.
5. Przedsi biorstwo rozpatruje reklamacj niezwłocznie, nie dłu ej jednak, ni w terminie 14 dni od dnia
jej wniesienia.
6. Przedsi biorstwo udziela odpowiedzi na reklamacj w formie pisemnej. Odpowied winna zawiera :
a) nazw Przedsi biorstwa,
b) powołanie podstawy prawnej,
c) rozstrzygni cie o uwzgl dnieniu lub odmowie uwzgl dniania reklamacji,
d) pouczenie w sprawie mo liwo ci dochodzenia roszcze w innym trybie,
e) podpis upowa nionego pracownika reprezentuj cego
zajmowanego przez niego stanowiska.

Przedsi biorstwo,

z

podaniem

7. W przypadku odmowy uwzgl dnienia reklamacji w cało ci lub w cz ci, odpowied na reklamacj
winna zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo arowe
§ 35.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo arowe z sieci b d cej w posiadaniu Przedsi biorstwa
s :
a) jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej z terenu gminy Cisek,
b) powiatowa stra po arna,
c) inne jednostki stra y po arnej bior ce udział w akcji ga niczej
§ 36.
Pobór wody na cele przeciwpo arowe z sieci b d cej w posiadaniu Przedsi biorstwa dokonywana jest
w miejscach uzgodnionych z Przedsi biorstwem, a przede wszystkim z hydrantów.
§ 37.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpo arowe z sieci b d cej w posiadaniu Przedsi biorstwa
zobowi zani s do powiadomienia Przedsi biorstwa o miejscu po aru niezwłocznie po otrzymaniu
zgłoszenia lub po zako czeniu akcji ga niczej, nie pó niej jednak ni 24 godziny po zako czeniu akcji
ga niczej,
§ 38.
1. Przedsi biorstwo obci a gmin za wod pobran na cele przeciwpo arowe stosuj c ceny ustalone w
taryfie, mo e te zawrze Umow z gmin , w której okre lone zostan zasady rozlicze za pobran
wod na cele przeciwpo arowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.
2. Rozliczenia za wod
lub kwartalne.

pobran

na cele przeciwpo arowe dokonywane s

za okresy miesi czne,

Rozdział XI
Przepisy ko cowe
§ 39.
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 p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 40.
Przedsi biorstwo wodoci gowe zobowi zane jest do udost pnienia na
regulaminu.

danie Odbiorcy niniejszego

§ 41.
Z dniem wej cia w ycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/82/2004 Rady Gminy Cisek z dnia
28-06-2004 w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Cisek.
§ 42.
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa
Opolskiego.
Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

