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Uchwała Nr VI / 28 / 2007 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 26 marca.2007r 

w sprawie regulaminu dostarczania wody 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada 
Gminy Cisek uchwala: 

 

Regulamin dostarczania wody  
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. U�yte w Regulaminie okre�lenia oznaczaj�: 

1) instalacja wodoci�gowa - układ przewodów wody zimnej zdefiniowanych w przepisach 
szczególnych, 

2) Odbiorca - odbiorca usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, 

3) podlicznik - wodomierz zainstalowany na sieci wewn�trznej za wodomierzem głównym, 
stanowi�cy element sposobu rozlicze� wewn�trznych zu�ycia wody, 

4) Przedsi�biorstwo - przedsi�biorstwo wodoci�gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 
ustawy, posiadaj�ce zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod�, wydane przez 
Wójta Gminy Cisek, je�eli obowi�zek uzyskania takiego zezwolenia wynika z ustawy, 

5) umowa - pisemna umowa o dostaw� wody, 

6) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 
odprowadzaniu �cieków (Dz. U. z 2006r. 123, poz. 858), 

 7) wniosek o zapewnienie dostawy wody- wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody oraz 
okre�lenie warunków technicznych podł�czenia do istniej�cej sieci wodoci�gowej, 

 8) wniosek o zawarcie umowy - wniosek zawieraj�cy dane (dokumenty) niezb�dne do zawarcia 
umowy, a dotycz�ce ubiegaj�cego si� o korzystanie z usług Przedsi�biorstwa, 

  9) zawór główny - zawór usytuowany bezpo�rednio za wodomierzem głównym, 
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10) Gmina – Gmina Cisek. 

2. Ilekro� niniejszy regulamin posługuje si� poj�ciami posiadaj�cymi definicje zawarte w ustawie, 
to poj�cia te nale�y rozumie� zgodnie z ich ustawowymi definicjami. 

 

Rozdział II 

Mo�liwo�ci dost�pu do usług wodoci�gowych 

§ 2. 

Ka�dy Odbiorca oraz osoby zamierzaj�ce podł�czy� si� do sieci w celu dostarczania im wody mog� 
uzyska� informacje dotycz�ce dost�pno�ci usług wodoci�gowych: 

 1) w Urz�dzie Gminy Cisek, który udost�pnia do wgl�du: 

a) studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

c) niniejszy regulamin, 

 2) w Przedsi�biorstwie, które udost�pnia do wgl�du: 

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz�dze� wodoci�gowych, 

b) plany inwestycyjne, 

c) niniejszy regulamin. 

Rozdział III 

Minimalny poziom usług �wiadczonych przez Przedsi�biorstwo 

§ 3. 

1. Przedsi�biorstwo ma obowi�zek zapewni� nast�puj�cy minimalny poziom �wiadczonych usług: 

  1) ci�nienie wody na przył�czu przy wodomierzu głównym nie mo�e by� ni�sze ni� 0,2 Mpa lub nie 
ni�sze, jak w wydanych warunkach technicznych przył�czenia, 

 2) jako�� wody powinna odpowiada� jako�ci wody do spo�ycia przez ludzi, okre�lonej w 
obowi�zuj�cych przepisach. 

2. Przedsi�biorstwo ma obowi�zek zapewni� obsług� techniczno-eksploatacyjn� przył�cza 
wodoci�gowego na warunkach okre�lonych w umowie. 

3. Je�eli w trakcie eksploatacji przył�cza wodoci�gowego b�d�cego w posiadaniu Odbiorcy 
powstanie zagro�enie istotnego obni�enia poziomu usług �wiadczonych przez Przedsi�biorstwo, 
Odbiorca jest zobowi�zany do niezwłocznego usuni�cia przyczyn zagro�e�. 

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro�enia pomimo wezwania ze strony 
Przedsi�biorstwa, ma ono prawo podj�� wszelkie działania zmierzaj�ce do usuni�cia zagro�enia. 
Działania przedsi�biorstwa nie mog� narusza� prawa własno�ci przył�cza wodoci�gowego 
przysługuj�cego Odbiorcy. 
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Rozdział IV 

Warunki przył�czenia do sieci wodoci�gowej 

§ 4. 

1. Osoba lub podmiot, staraj�cy si� o przył�czenie do sieci wodoci�gowej winien wyst�pi� z 
pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostawy wody. 

2. Wniosek o zapewnienie dostawy wody winien w szczególno�ci zawiera�: 

 1) oznaczenie wnioskodawcy, 

 2) okre�lenie: 

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 

b) charakterystyki zu�ycia wody, okre�lonej na podstawie dokonanych oblicze� bilansowych, 
wykonanych w oparciu o obowi�zuj�ce w tym zakresie normy zu�ycia wody, 

c) przeznaczenia wody, 

 3) informacje, okre�laj�ce charakterystyk� techniczn� obiektu, do którego b�dzie dostarczana woda, 
w szczególno�ci: 

a) powierzchni� u�ytkow� i rodzaj lokali oraz ich przeznaczenie w budynkach zasilanych w wod�, 

b) wyposa�enie lokali i obiektów w urz�dzenia zu�ywaj�ce wod�, 

c) przewidywany termin rozpocz�cia poboru wody. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj�ca si� o przył�czenie do sieci 
wodoci�gowej powinna zał�czy�: 

 1) aktualn� map� sytuacyjn� w skali 1:500 (je�eli brak, to 1:1000) w dwóch egzemplarzach, 
okre�laj�c� usytuowanie przył�czanej nieruchomo�ci, istniej�ce sieci wodoci�gowe oraz inne 
obiekty i urz�dzenia uzbrojenia terenu (wskazana jest mapa do celów projektowych), 

 2) dokument potwierdzaj�cy tytuł prawny do korzystania z nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek, a 
w przypadku nieruchomo�ci o nieuregulowanym stanie prawnym - opis statusu prawnego osoby 
lub podmiotu składaj�cego wniosek w stosunku do nieruchomo�ci. 

4. Wzór wniosku o zapewnieniu dostawy wody  

okre�li Przedsi�biorstwo. 

§ 5. 

1. Je�eli istniej� techniczne mo�liwo�ci przył�czenia nieruchomo�ci do istniej�cej sieci 
wodoci�gowej, Przedsi�biorstwo w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego 
wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, wydaje ubiegaj�cemu si� o przył�czenie nieruchomo�ci do 
sieci wodoci�gowej dokument pod nazw�: „Warunki techniczne przył�czenia do istniej�cej sieci 
wodoci�gowej”, zwane dalej warunkami technicznymi przył�czenia. 

2. Warunki techniczne przył�czenia s� wa�ne przez okres 2 lat od daty wydania. 

3. Warunki techniczne przył�czenia okre�laj� w szczególno�ci: 

1) ilo�� wody i jej ci�nienie w istniej�cej sieci wodoci�gowej w rejonie podł�czenia, 

2) cel, na jaki mo�e by� wykorzystywana woda, 

3) miejsce przył�czenia i ewentualne warunki budowy lub przebudowy ruroci�gów, do których 
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maj� by� wykonane podł�czenia, 

4) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, 

5) termin wa�no�ci technicznych warunków przył�czenia. 

4. Przy braku technicznych mo�liwo�ci zapewnienia dostawy wody z istniej�cej sieci 
wodoci�gowej, Przedsi�biorstwo, na wniosek osoby ubiegaj�cej si� o przył�czenie, okre�li odr�bne 
warunki budowy lub modernizacji urz�dze� wodoci�gowych. 

5. W przypadku, okre�lonym w ust. 4, Gmina i osoba ubiegaj�ca si� o przył�czenie, przed 
wydaniem warunków budowy lub modernizacji urz�dze� wodoci�gowych, s� zobowi�zane do 
zawarcia umowy - zwanej dalej umow� o przył�czenie - reguluj�cej tryb i zasady odpłatnego przej�cia 
przez Gmin� urz�dze� wybudowanych przez przyszłego Odbiorc� ze �rodków własnych. 

6. Umow� o przył�czenie nale�y zawrze� w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci i okre�li� 
w niej w szczególno�ci: 

 1) termin wybudowania urz�dze�, 

 2) warunki techniczne, jakie urz�dzenie musi spełnia�, 

 3) zasady kontroli realizacji inwestycji, 

 4) zasady wyceny inwestycji, 

 5) form� prawn� przej�cia urz�dzenia przez Gmin�, 

 6) termin przej�cia urz�dzenia, 

 7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własno�ci urz�dzenia lub termin i zasady 
uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Gmin� z urz�dzenia na podstawie umowy 
nieprzenosz�cej prawa własno�ci, 

 8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi�za�. 

7. Wydane warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, i warunki, o których mowa w ust. 4, 
stanowi� podstaw� do opracowania projektu. 

8. Warunkiem przyst�pienia do robót przył�czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie 
dokumentacji technicznej z Przedsi�biorstwem. 

9. O terminie przyst�pienia do robót budowlanych inwestor jest zobowi�zany powiadomi� 
Przedsi�biorstwo pisemnie na co najmniej 3 dni robocze przed ich rozpocz�ciem. 

§ 6. 

Miejscem dostawy wody przez Przedsi�biorstwo (w rozumieniu Kodeksu cywilnego miejscem 
wydania rzeczy) jest zawór główny za wodomierzem głównym. 
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Rozdział V 

Zasady dokonywania odbiorów przez Przedsi�biorstwo 

§ 7. 

1. Budowa sieci wodoci�gowej i przył�czy wodoci�gowych podlega odbiorowi przez 
Przedsi�biorstwo. 

2. Zgłoszenie przyst�pienia do robót budowlanych jest równoznaczne ze zleceniem 
przeprowadzenia obowi�zkowego odbioru technicznego sieci i przył�czy. 

3. Niezwłocznie po wykonaniu sieci lub/i przył�czy Przedsi�biorstwo dokonuje ich odbioru przed 
zasypaniem z udziałem inwestora i wykonawcy. 

4. Protokół ko�cowy odbioru przył�cza z wynikiem pozytywnym stanowi potwierdzenie 
prawidłowo�ci wykonania przył�czenia, a jego podpisanie przez strony umo�liwia rozpocz�cie 
dostawy wody po uprzednim podpisaniu umowy i monta�u wodomierza na przył�czu wodoci�gowym. 

5. Wzory protokołów odbioru okre�la Przedsi�biorstwo. 

6. Dostawa wody powinna nast�pi� do 7 dni od daty podpisania umowy lub w terminie 
uzgodnionym z Odbiorc�. Uruchomienia przył�cza dokonuje Przedsi�biorstwo. 

§ 8. 

Do poł�czenia wykonanego przył�cza z sieci� wodoci�gow� uprawnione jest Przedsi�biorstwo lub 
inny podmiot posiadaj�cy stosowne uprawnienia pod nadzorem Przedsi�biorstwa. 

 

Rozdział VI 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwi�zywania umów z Odbiorcami 

§ 9. 

1. Podpisanie umowy z Odbiorc� nast�puje po uprzednim zło�eniu przez niego pisemnego 
wniosku o zawarcie umowy oraz dokumentów niezb�dnych do jej zawarcia. 

2. Umowa zawiera postanowienia, okre�lone w art. 6 ust. 3 ustawy, oraz okre�la szczegółowe 
obowi�zki stron, w tym zasady utrzymania przył�czy oraz warunki usuwania ich awarii. 

3. Przedsi�biorstwo doł�cza do nowo zawieranej umowy aktualnie obowi�zuj�c� taryf�. 

§ 10. 

1. Umowy zawierane s� na czas nieokre�lony, a na wniosek Odbiorcy – na czas okre�lony. 

2. Wraz z wnioskiem osoba ubiegaj�ca si� o zawarcie umowy zobowi�zana jest przedstawi� 
Przedsi�biorstwu dokument okre�laj�cy aktualny stan prawny przył�czonej nieruchomo�ci. Je�eli z 
tre�ci tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składaj�cej wniosek do władania 
nieruchomo�ci�, jest ona zobowi�zana, z zastrze�eniem ust. 3, przedło�y� dokument potwierdzaj�cy 
ten tytuł. 
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3. Umowa mo�e zosta� zawarta równie� z osob�, która korzysta z nieruchomo�ci o 
nieuregulowanym stanie prawnym, po udokumentowaniu przez ni� faktu korzystania z przył�czonej 
nieruchomo�ci. 

4. Wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy, winien zawiera� w szczególno�ci: 

 1) okre�lenie osób korzystaj�cych z lokali, w tym okre�lenie rodzaju tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu wraz ze zgod� takiej osoby na zawarcie umowy potwierdzon� 
własnor�cznym podpisem, 

 2) o�wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystaj�cych z lokali o zasadach 
rozliczania ró�nic pomi�dzy wskazaniami wodomierza głównego i sumy wskaza� podliczników 
oraz obowi�zku ponoszenia na rzecz Przedsi�biorstwa opłat abonamentowych, 

 3) schemat wewn�trznej instalacji wodoci�gowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem 
głównym wraz z okre�leniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych. 

5. Przedsi�biorstwo, w terminie 21 dni od dnia zło�enia przez wła�ciciela lub zarz�dc� budynku 
wielolokalowego kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 4, jest zobowi�zane wyda� informacj� 
techniczn�, okre�laj�c� wymagania techniczne, jakie musi spełnia� wewn�trzna instalacja 
wodoci�gowa. 

6. Umowa zawarta z osobami korzystaj�cymi z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa wraz 
z wyga�ni�ciem umowy zawartej przez Przedsi�biorstwo z wła�cicielem lub zarz�dc� nieruchomo�ci, 
w której znajduje si� lokal. 

7. Je�eli wła�ciciel lub zarz�dca budynku wielolokalowego w trakcie obowi�zywania z nim 
umowy nie spełni wszystkich warunków, okre�lonych w art. 6 ust. 6 ustawy, a w szczególno�ci 
wyst�pi� okoliczno�ci uniemo�liwiaj�ce ustalenie nale�no�ci za dostarczan� wod� dla Odbiorców 
korzystaj�cych z poszczególnych lokali, Przedsi�biorstwo, w terminie okre�lonym w umowie, po 
uprzednim wezwaniu do uregulowania zawartych w umowie ustale�, ma prawo wypowiedzie� umow� 
wła�cicielowi lub zarz�dcy budynku wielolokalowego. Tryb i warunki wypowiedzenia umowy 
zostan� okre�lone w umowie. 

8. Przedsi�biorstwo okre�li wzory wniosków, o których mowa w § 10 ust. 1 i w § 10 ust. 4. 

§ 11. 

Dostawa wody Odbiorcy, w przypadku istnienia przył�cza, powinna nast�pi� nie pó�niej ni� w ci�gu 2 
dni od daty podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza głównego. Uruchomienia 
przył�cza, poprzez otwarcie zasuwy, dokonuje Przedsi�biorstwo. 

§ 12. 

1. Umowa zawarta na czas nieokre�lony mo�e by� rozwi�zana przez ka�d� ze stron z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia okre�lonego w umowie. 

2. Rozwi�zanie przez Odbiorc� umowy za wypowiedzeniem nast�puje poprzez zło�enie 
pisemnego o�wiadczenia woli w siedzibie Przedsi�biorstwa lub przesłania takiego o�wiadczenia 
listem poleconym. 

3. Umowa mo�e by� rozwi�zana w drodze porozumienia stron. 

4. Umowa zawarta na czas okre�lony ulega rozwi�zaniu z chwil� upływu czasu, na jaki została 
zawarta. 

5. Umowa wygasa w przypadku: 

 1) �mierci Odbiorcy b�d�cego osob� fizyczn�, 
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 2) utraty przez Odbiorc� prawa do korzystania z nieruchomo�ci, 

 3) zako�czenia post�powania upadło�ciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony b�d�cej 
przedsi�biorc�, 

 4) utraty przez Przedsi�biorstwo zezwolenia na prowadzenie działalno�ci. 

§ 13. 

1. Po rozwi�zaniu lub wyga�ni�ciu umowy Przedsi�biorstwo zastosuje �rodki techniczne 
uniemo�liwiaj�ce pobór wody. 

2. W przypadku zmiany Odbiorcy nast�puje rozwi�zanie umowy z dotychczasowym Odbiorc�. 
Dostawa wody dla nowego Odbiorcy nast�puje po zawarciu nowej umowy. 

3. W przypadku zmiany Odbiorcy usługa dostawy wody �wiadczona jest na tych samych 
warunkach technicznych, chyba �e na wniosek nowego Odbiorcy Przedsi�biorstwo wyda nowe 
warunki techniczne. 

 

Rozdział VII 

Sposób rozlicze� za �wiadczone usługi 

§ 14. 
1. W przypadku współwła�cicieli nieruchomo�ci, na ich wniosek, rozliczenie mo�e nast�powa� 

udziałem procentowym, w oparciu o odczyty wodomierza głównego i liczb� zamieszkałych osób. 

2. W przypadku rozlicze� lokali w budynkach wielolokalowych stosuje si� zasady okre�lone w 
art. 6 ust. 6 ustawy oraz zapisy Regulaminu. 

3. Okresy rozliczeniowe mog� by� miesi�czne, dwumiesi�czne, kwartalne lub inne według 
uzgodnie� okre�lonych przez strony w umowie. 

§ 15. 

1. Zmiana wysoko�ci opłat za wod�, spowodowana wej�ciem w �ycie nowej taryfy, nie wymaga 
zmiany umowy./ 

2. Stosowanie przez Przedsi�biorstwo cen i stawek opłat wynikaj�cych z nowej, prawidłowo 
podanej do wiadomo�ci publicznej taryfy, nie wymaga odr�bnego informowania Odbiorców o ich 
wysoko�ci. 

3. W przypadku, gdy zmiana opłat nast�puje w okresie mi�dzyodczytowym, zu�ycie wody przed i 
po zmianie zostaje ustalone proporcjonalnie do upływu czasu. 

§ 16. 

1. Podstaw� obci��enia Odbiorcy nale�no�ciami za usługi �wiadczone przez Przedsi�biorstwo jest 
faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami s� równie� osoby korzystaj�ce 
z poszczególnych lokali, Przedsi�biorstwo wystawia odr�bne faktury osobom korzystaj�cym z lokali, 
a ró�nic� mi�dzy nale�no�ci� za dostarczon� wod� ustalon� na podstawie wskaza� wodomierza 



8 

głównego a sum� nale�no�ci ustalonych na podstawie wskaza� podliczników obci��a zarz�dc� lub 
wła�ciciela takiego budynku na postawie odr�bnej faktury. 

3. Przedsi�biorstwo wystawia faktur� nie pó�niej ni� 7 dni od daty dokonania odczytu. W sytuacji 
kiedy ilo�� �wiadczonych usług jest ustalana na innej podstawie, ni� wskazania wodomierza lub 
urz�dzenia pomiarowego, Przedsi�biorstwo wystawi faktur� nie pó�niej ni� 7 dni od ko�ca okresu 
obrachunkowego. 

§ 17. 

Wznowienie dostawy wody w przypadku odci�cia dost�pu do usług wodoci�gowych spowodowanego 
zaleganiem z uiszczaniem opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, nast�puje po udokumentowaniu 
przez Odbiorc� uiszczenia nale�nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. 

§ 18. 

Ka�dorazowa zmiana Odbiorcy wymaga rozliczenia z poboru wody z Przedsi�biorstwem oraz 
protokolarnego przekazania nast�pcy wodomierza głównego, w stanie technicznym niebudz�cym 
zastrze�e�, z zaznaczeniem stanu licznika i dat� przekazania. 

 

Rozdział VIII 

Standardy obsługi Odbiorców i sposób post�powania w przypadku niedotrzymania ci�gło�ci 
usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz sposoby załatwiania reklamacji 

§ 19. 

1. Przedsi�biorstwo zobowi�zane jest do udzielania Odbiorcom w sposób zwyczajowo przyj�ty 
informacji, dotycz�cych zaopatrzenia w wod� oraz wstrzymania dostawy wody, a w szczególno�ci 
dotycz�cych zakłóce� w tym zakresie. 

2. Przedsi�biorstwo udziela istotnych, informacji dotycz�cych standardów obsługi Odbiorcy, 
pisemnie lub za po�rednictwem telefonu, faksu i elektronicznych �rodków przekazu, bez zb�dnej 
zwłoki. 

3. Wstrzymanie dostawy wody mo�e nast�pi� bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców, w 
przypadkach gdy wyst�puj� warunki stwarzaj�ce zagro�enie dla �ycia, zdrowia i �rodowiska lub 
uniemo�liwiaj�ce �wiadczenie usług, a w szczególno�ci: 

1) gdy z powodu awarii sieci wodoci�gowej nie ma mo�liwo�ci prowadzenia zaopatrzenia w wod�, 

2) gdy dalsze funkcjonowanie sieci wodoci�gowej stwarza bezpo�rednie zagro�enie dla �ycia, 
zdrowia, �rodowiska lub nara�a na powstanie znacz�cych strat materialnych. 

4. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wod� Przedsi�biorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców w 
sposób zwyczajowo przyj�ty. 

5. W przypadku awarii o znacz�cym wpływie na sprawne działanie sieci wodoci�gowej trwaj�cej 
powy�ej 12 godzin, Przedsi�biorstwo zawiadamia niezwłocznie Wójta Gminy Cisek, Stra� Po�arn� i 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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§ 20. 

1. W przypadku planowanych przerw w dostawie wody powy�ej 12 godzin Przedsi�biorstwo 
powinno powiadomi� Odbiorców z wyprzedzeniem trzydobowym i zapewni� zast�pczy punkt 
(punkty) poboru wody. W przypadku wyst�pienia przerw dostawy wody spowodowanych awari� 
Przedsi�biorstwo powinno powiadomi� Odbiorców niezwłocznie i w przypadku przerwy powy�ej 12 
godzin powinno zapewni� zast�pczy punkt (punkty) poboru wody. 

2. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsi�biorstwo mo�e o zdarzeniach, wskazanych 
w ust. 1, poinformowa� wła�ciciela lub zarz�dc� nieruchomo�ci. 

3. Przedsi�biorstwo zapewnia nieodpłatnie zast�pczy punkt (punkty) poboru wody, informuj�c 
Odbiorc� o jego lokalizacji. 

4. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody mo�e nast�pi� tak�e decyzj� wła�ciwych organów 
wydan� na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pó�n. 
zm.). 

5. W czasie trwania kl�ski lub wyst�pienia siły wy�szej, szczególnie gdy doszło do 
zanieczyszczenia wody, Przedsi�biorstwo ma prawo wprowadzi� ograniczenia w konsumpcji wody w 
granicach mo�liwo�ci dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia 
to Przedsi�biorstwa z obowi�zku zastosowania wszelkich dost�pnych mu sposobów dla złagodzenia 
tych uci��liwo�ci dla Odbiorców. 

6. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody mo�e nast�pi� równie� w przypadku: 

 1) braku wody na uj�ciu, 

 2) zanieczyszczenia wody na uj�ciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, 

 3) potrzeby zwi�kszenia dopływu wody do hydrantów przeciwpo�arowych, 

 4) zaniku energii elektrycznej na uj�ciu lub pompowniach, 

 5) konieczno�ci usuwania awarii, 

 6) konieczno�ci prowadzenia niezb�dnych napraw urz�dze� zaopatrzenia w wod�, 

 7) uszkodzenia instalacji gro��cego niebezpiecze�stwem, 

 8) wyst�pienia nadzwyczajnych zagro�e�. 

§ 21. 

Przedsi�biorstwo jest uprawnione do: 

 1) kontrolowania prawidłowo�ci realizacji robót przył�czeniowych zgodnie z uzgodnion� 
dokumentacj�, 

  2) przeprowadzania kontroli instalacji wewn�trznej u Odbiorcy pozyskuj�cego wod� z własnych 
�ródeł. 

§ 22. 

Przedsi�biorstwo jest zobowi�zane do: 

 1) zapewnienia Odbiorcom nale�ytego poziomu �wiadczonych usług, zgodnie z Regulaminem i 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 

 2) stosowania si� do przepisów ustawy, zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w 
wod�, przestrzegania warunków Regulaminu i zawartej z Odbiorc� umowy, 
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 3) udzielania na �yczenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotycz�cej realizacji 
usług, 

 4) informowania co kwartał Wójta Gminy Cisek o jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez 
ludzi. 

§ 23. 

1. Odbiorca ma prawo zgłasza� reklamacje dotycz�ce ilo�ci i jako�ci �wiadczonych usług oraz 
wysoko�ci opłat. 

2. Podstaw� reklamacji jako�ci dostarczanej wody jest niezwłoczne zgłoszenie przez Odbiorc� 
pogorszenia jako�ci wody umo�liwiaj�ce Przedsi�biorstwu pobór próbek wody do analizy. Woda do 
analizy b�dzie pobierana w w��le wodomierzowym za zaworem głównym. 

3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s� przez zainteresowanego pisemnie w 
siedzibie Przedsi�biorstwa lub listem poleconym. 

4. Reklamacje rozpatrywane s� przez Przedsi�biorstwo niezwłocznie, nie dłu�ej jednak ni� w 
ci�gu 21 dni od daty ich wpływu. 

5. O sposobie załatwienia reklamacji Przedsi�biorstwo zobowi�zane jest powiadomi� 
zainteresowanego pisemnie. 

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

7. W przypadku niesprawno�ci wodomierza potwierdzonej ekspertyz� reklamacji podlega okres 
obrachunkowy bezpo�rednio poprzedzaj�cy okres, w którym skierowano wodomierz do ekspertyzy i 
cz��� bie��cego okresu rozliczeniowego do daty wymiany wodomierza. 

§ 24. 

1. Odbiorca ma obowi�zek stosowania si� do przepisów ustawy, przestrzegania warunków 
Regulaminu i umowy zawartej z Przedsi�biorstwem. 

2. Odbiorca ma w szczególno�ci obowi�zek: 

1) umo�liwi� pracownikom Przedsi�biorstwa dokonywanie czynno�ci wymienionych w art. 7 
ustawy, 

2) zagospodarowa� teren nad przył�czem wodoci�gowym w sposób umo�liwiaj�cy 
Przedsi�biorstwu szybkie i bezkolizyjne usuni�cie awarii wykluczaj�ce powstawanie dodatkowych 
szkód, 

3) uzgodni� z Przedsi�biorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy lub rozbudowy wewn�trznej 
instalacji wodoci�gowej, jak równie� inne zamierzenia, w wyniku których nast�pi� ma wzrost 
zu�ycia wody, 

4) zawiadomi� o maj�cej nast�pi� zmianie celu zu�ycia wody na inne ni� dotychczas cele, np. z 
bytowych na cele usługowe, produkcyjne itp. z wyprzedzeniem nie mniejszym ni� 1 okres 
obrachunkowy, 

5) stosowa� urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed zwrotnym przepływem wody w instalacji, 

6) zapewni� niezawodne działanie podliczników poprzez ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, 

7) natychmiastowego usuni�cia awarii na przył�czu b�d�cym w jego posiadaniu. Je�li tego nie 
uczyni    w ci�gu 12 godzin od jej wyst�pienia, Przedsi�biorstwo mo�e usun�� awari� we własnym 
zakresie, a   kosztami obci��y� Odbiorc�. 
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3. Odbiorcy zabrania si�: 

   1) odsprzedawania wody, chyba �e zawarta umowa z Przedsi�biorstwem stanowi inaczej, 

 2) poboru wody przed wodomierzem głównym, 

 3) dokonywania na przył�czach działa� innych ni� zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za 
wodomierzem głównym w sytuacjach uzasadnionych, 

  4) przemieszczania wodomierza głównego, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub 
osłon, 

5) wykorzystywania sieci wodoci�gowej b�d� instalacji wodoci�gowej do celów innych ni� 
okre�lono w umowie, 

6) prowadzenia bez uzgodnienia z Przedsi�biorstwem nasadze� i zabudowy na sieciach stanowi�cych 
jego własno�� w pasie szeroko�ci 2 m od osi sieci, 

 7) rozbudowy sieci wewn�trznej bez uzgodnie� z Przedsi�biorstwem, je�eli naruszy to wydane 
warunki techniczne, zapewnienie dostawy lub zapisy umowy, 

  8) czerpania wody z hydrantów przeciwpo�arowych na cele niezwi�zane z gaszeniem po�arów, 

 9) podł�czania do instalacji wodoci�gowej - bez zgody Przedsi�biorstwa - instalacji s�siednich 
nieruchomo�ci, 

  10) podł�czania do sieci wodoci�gowej instalacji zasilanych z innych �ródeł, 

11) ł�czenia instalacji wodoci�gowej bezpo�rednio ze zbiornikami lub innymi urz�dzeniami nie 
wchodz�cymi w skład instalacji wodoci�gowej np. z kotłami parowymi i urz�dzeniami 
technologicznymi bez odpowiednich zabezpiecze�. 

 

Rozdział IX 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpo�arowe 

§ 25. 

1. Woda do celów przeciwpo�arowych dostarczana jest z urz�dze� wodoci�gowych posiadanych 
przez Przedsi�biorstwo, a w szczególno�ci z hydrantów przeciwpo�arowych zainstalowanych na sieci 
wodoci�gowej. 

2. Stra� Po�arna zobowi�zana jest do powiadomienia Przedsi�biorstwa o miejscu po�aru 
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 30 minut od otrzymania 
zgłoszenia. 

3. Rozliczenia za wod� pobran� na cele przeciwpo�arowe dokonywane s� za okresy miesi�czne. 
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Rozdział X 

Postanowienia ko�cowe 

§ 26. 

W sprawach nieobj�tych niniejszym Regulaminem, obowi�zuj� przepisy prawa, a w szczególno�ci 
ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 27. 

Z dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwały traci moc Regulamin dostarczania wody na terenie 
Gminy Cisek uchwalony przez Rad� Gminy Cisek uchwał� Nr XX/82/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. 

§ 28. 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Opolskiego. 

 

         Przewodnicz�ca  
       Rady Gminy Cisek 
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 


