
UCHWALA NR XXXTI/225/18
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie gminy
Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz, U.
z 2 0 1 8 r . poz. 994 i 1000) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018r. poz. 650),
uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje sie projckt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy
Ostrowek, stanowi^cy zala,cznik do niniejszej uchwafy, celem przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodnitz^cy Rady
Gminv (Wtrowak

And ojcwoda
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Zaiacznikdouchwaty Mr XXXII/225/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 czerwca 2018 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZAN1A SCIEKOW NA TERENIE
GMINY OSTROWEK

Rozdzial I.
Postanowienia ogolne

§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie gminy Ostrowek, zwany
dalej Regulaminem, okresla zasady swiadczenia uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzcnia w wod?
i zbiorowego odprowadzania sciekow realizowanego na terenie Gminy Ostrowek oraz wzajemne prawa
i obowiazki Przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego i odbiorcow ustug.

2. Postanowienia Regulammu sa interpretowane i stosowane do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z2017r . poz. 328,
z pozn. zm.).

3. Przcdsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne dostarcza wode lub odprowadza scieki na podstawie
pisernnej umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie sciekow, zawartej pomiedzy
przedsiebiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym a odbiorc^ uslug.

§ 2. 1. llekroc w Regulaminie jest mowa o:

l)Ustawie - rozumie sie przez to Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow z dnia 7 czerwca 2001 r.;

2) Umowie - rozumie sie przez to umow9, o ktorej mowa w art. 6 Ustawy;

3) Przedsiebiorstwle wodociagowo-kanalizacyjnym - rozumie sit; przez to Urzad Gminy w Ostrowku.

Rozdzial 2.
Minimalny poziom uslug swiadczonych w zakresie dustarczania wody i odprowadzania sciekow

§ 3. 1. Przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowlazek w zakresie dostawy wody:

1) zapewnic zdolnosc uzytkowanych urzadzeri wodociagowych do realizacji dostaw wody w wymaganej
Umowq ilosci i pod odpowiednim cisnicniem, nic mniejszym ml. 0,05 MPa (0,5 bara);

2) zapewnic dostawe wody w sposob ciqgly i niezawodny;

3) zapewnic jakosc wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

4) prowadzic regularna, wewnetrzna kontrole jakosci wody.

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowiazek w zakresie odprowadzania sciekow:

1) zapewnic zdolnosc uzytkowanych urzadzeri kanalizacyjnych do odprowadzania sciekow w sposob
ciagly i niezawodny;

2) zapewnic ciagtosc i niezawodnosc odprowadzania sciekow;

3) zapewnic nalezyta jakosc oczyszczonych sciekow;

4) prowadzic regularna kontrole ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow komunalnych
i przemyslowych oraz kontrole- przestrzegania warunkow wprowadzania sciekow do urzadzeri
kanalizacyjnych.

3. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma ponadto obowiazek:
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l ) w zakresic odprowadzania sciekow z wod opadowych i roztopowych Przedsiebiorstwo
wodociagowokanalizacyjne jest zobowiazane do utrzymania deszczowej sieci kanalizacyjnej
w nalezytym startle oraz obstuge umow i wnloskow o przylaczenie nieruchomosci do deszczowej sieci
kanalizacyjnej;

2) zapewnic ogolne wymagania w zakresie jakosci materialow do budowy Urzadzeii wodociqgowych
i Urzadzeh kanalizacyjnych zgodnie z obowiazujacymi normami i wewnetrznymi aktami
normatywnymi Przedsiebiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego;

3) zapewnic ogolne wymagania dotycz^ce projektowania i wykonania sieci i przylaczy wodociqgowych
oraz sieci kanalizacyjnych i przylqczy kanalizacyjnych, w zakresie klorych maj^ wplyw na jakosc
ushig;

4) spetniac wymagania w zakresie jakosci ustug wodociqgowych i uslug kanalizacyjnych okreslonc
w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
sciekow;

5) zapewnic prawldlowaeksploatacje i naprawe Urzadzen wodoeiagowych i urzadzeh kanalizacyjnych;

6) zainstalowania na wlasny koszt i utrzymania u Odbiorcy wodomierza gtownego na przylaczu
wodociqgowym.

Rozdzial 3.
Warunki i (r> It zawicrania umow z odbiorcami uslug

§ 4. I . Zawarcie Umowy nastepuje na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

2. Na podstawie pisemnego wniosku osoba, ktora ziozyta wniosek oraz Przedsiebiorstwo
wodociagowokanalizacyjne zawieraj^ Umowe.

3. Warunki zwarcia Umowy:

l)wskazanie przez osobe, ktora sktada wniosek o dostawe wody i odprowadzanie sciekow podstawy
korzystania z nieruchomosci oraz planowanego sposobu korzystania z nieruchomosci na cele
mieszkaniowe lub zwiazane z prowadzona dziatalnosci^ gospodarcza;

2) spelnienie wymogow technicznych i formalnych niezbednych do zawarcia Umowy oraz swiadczenia
uslug przez Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w sposob zgodny z Regulaminem
j Ustawq.

Rozdzial 4.
Sposob rozliczeh w oparciu o ceny i stawki oplat ustalonc w taryfach

§ 5. I . Rozliczanie Przedsiebiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego z Odbiorcy usiug odbywa sie na
podstawie taryfy z zastrzezeniem art. 24 i nast. Ustawy.

2. Dtugosc okresu rozliczeniowego okresla umowa.

3. Wejscie w zycie nowej taryfy nie wymaga zmiany Umowy.

Rozdziat 5.
Warunki przylqczenia do sieci

§6.1. Osoba ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci sklada w siedzibie
przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjncgo pisemny wniosek o wydanie wymagan technicznych
podlaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej.

2. Z wnioskiem o przytaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze wystapic osoba
posiadajaca tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, ktora ma bye przytaczona do sieci.

3. Osoba ubiegajaca sie o przyJaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej poza
wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 1, sktada oswiadczenie o posiadaniu tytuJu prawnego do
nieruchomosci lub o korzystaniu z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.
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4. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne wydaje wnioskodawcy, o ktorym mowa w ust. 1,
wymaganla techniczne podfaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej w terminie
30 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli istnieja techniczne mozliwosci
swiadczenia uslug zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

5. Wymagania techniczne traca waznosc z uplywem trzech lat od dnia wydania.

6- Wymagania techniczne przylaczenia powinny okreslac w szczegolnosci:

l)miejsce isposob przylaczenia nicruchomosci do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej
z instalacjami odbiorcy ustug;

2) maksymalne dobowe zapcwnienie dostawy wody i/lub dopuszczaina^ ilosc ijakosc odprowadzanych
sciekow;

3) parametry techniczne przylacza.

Rozdzial 6.
Sposob dokonania odbioru wykonanego przylqcza

§ 7. 1. Warunkiem przystapienia do wykonania robot przylaczeniowych jest:

1) uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z Przedsi?biorstwem wodoci^gowo-
kanalizacyjnym;

2)zgloszenie Przedsi^biorstwu wodociagowo-kanalizacyjnemu zamiaru budowy przytacza co najmniej
7 dni przed jego rozpocz^ciem.

2. Przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, przy udziale wnioskodawcy. dokonuje
protokolarnego przegladu technicznego przylacza celem stwierdzenia zgodnosci wykonanych prac
z wydanymi wymaganiami technicznymi oraz projektem budowlanym przylacza.

3.Wzory protokotow przeglqdow o ktorych mowa w ust. 2, okresla Przedsiebiorstwo
wodociagowokanahzacyjne.

4. Odbior wykonywany jest przed zasypaniem przytacza. Wszelkie odcinki przylacza ulegajace
zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszac Przedsiebiorstwu wodociagowo- kanalizacyjnemu przed
zasypaniem.

5. Podstaw? do przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociqgowej lub kanalizacyjnej oraz do
zawarcia Umowy z Przedsiebiorstwem wodocicjgowo-kanalizacyjnym stanowi protokot przegladu
technicznego wykonanego przylacza z wynikiem pozytywnym.

6. Wtqczenie przylacza do gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej dokonuje Przedsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne.

Rozdzial 7.
Techniczne warunki dost^pu do uslug wodociqgowych i kanalizacyjnych

§ 8. 1. Potencjalni Odbiorcy ustug wodociagowych i kanalizacyjnych moga uzyskac intbrmacjc
dotyczace dostepnosci tych uslug w siedzibie Przedsiebiorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego.

2. Dostep do uslug uwarunkowany jest technicznymi mozliwosciami istniejacych urzadzeri
wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych takimi jak: przepustowosc, zdolnosc produkcyjna.
lokalizacja nieruchomosci, Stan technic/ny urzijdzeti wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Mozliwosci dostepu do uslug wodociqgowych w przyszlosci okreslaja wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.
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Rozdzial 8.
Sposob post^powania w przypadku niedotrzymania ciaglosci usJug i odpowiednich parametrow

dostarczanej \vody i odprowadzanych sciekow

§9. l .O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym
obnizenlu jej jakosci oraz utrudnieniach w odprowadzeniu sciekow Przedsiebiorstwo wodociqgowo-
kanalizacyjne informuje Odbiorcow uslug wsposob zwyczajowo przyjety najpozniej na 2 dni przed
planowanym terminem, ajezeli przerwa lub ograniczenie mialyby przekraczac 12 godzin, najpozniej na
5 dni przed planowanym terminem.

2. W przypadkach wystapienia ograniczen badz niedoboru dostarczanej wody z przyczyn, o ktorych
mowa wust. I, przez okres dtuzszy niz 12godzin Przedsiebiorstwo wodociagowo- kanalizacyjne
zobowi^zane jest zapewnic zastepcze punkty poboru wody oraz poinformowac Odbiorcow uslug o ich
lokalizacji.

3. Wstrzymanic dostaw wody 1 odprowadzania sciekow moze nastapic bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorcow uslug w przypadkach, gdy wystepuja warunki stwarzaj^ce zagrozenie dla
zycia, zdrowia i srodowiska lub uniemozliwiajace swiadczenie uslug, w szczegolnosci, gdy:

l)z powodu awarii sieci, urzqdzeti wodoci^gowych i urz^dzeii kanalizacyjnych nie ma mozliwosci
prowadzenia zaopatrzenia w wode lub odprowadzania sciekow;

2) wystqpily przerwy w zasilaniu urzqdzen wodoci^gowych i urzqdzeii kanalizacyjnych w energie
elektryczna^

§ 10. Jezeli strony w Umowie nieustalily inaczej, udzielanie informacji dotycz^cych niedotrzymania
ciaglosci uslug, odpowiednich parametrow dostarczanej wody oraz braku mozliwosci wprowadzania do
sieci kanalizacyjnej sciekow, nastepuje w ci^gu:

1)12 godzin - na zqdanie zlozone w dowolnej formie, w tym rowniez telefonicznie okreslenia
przewidywanego terminu usuniecia przerw i zakloceri w swiadczeniu ustug;

2) 7 dni - na pisemne z^danie usuniecia przerw i zakloceh w swiadczeniu uslug;

3) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zazalenia, wymagaj^ce przeprowadzenia postepowania
wyjasniajacego.

Rozdzial 9.
Standardy obslugi odbiorcow uslug oraz sposob zalatwiania reklamacji

§ 11. 1. Przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne zobowiqzane jest zapewnic Odbiorcom uslug
nalezyty poziom ustug.

2. Przedsiebiorstwo wodoci^gowo-kanalizacyjne zobowi^zane jest do udzielania na zyczenie
Odbiorcy uslug lub z wlasnej inicjatywy pelnej informacji dotyczacej realizacji uslug, a przede
wszystkim informacji objetych Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

3. Odbiorca uslug ma prawo zglaszac reklamacje, w szczegolnosci dotyczqce niewykonania lub
nienalezytego wykonania uslug na pismie na adres lub osobiscie w siedzibie Przedsiebiorstwa
wodoci^gowokanalizacyjnego.

4. Zgloszenie reklamacyjne powinno zawierac:

1) dane Odbiorcy uslug, numer umowy;

2) przedmiot reklamacji;

3) wskazanie okolicznosci uzasadniajacych reklamacje, w tym dowody uzasadniajqce reklamacj^;

4) Zgloszenie roszczeri.
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§ 12. 1. Przedsi^biorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zobowtazane jest niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz wterminie 14 dni od daty wplywu reklamacji powiadomic Odbiorce ushjg o sposobic jej
zalatwienia. W szczegolnych okolicznosciach, o ile wymagane jest zebranie dowodow, informacji lub
wyjasnien termin ten wynosi 30 dni.

2, Powiadomienie Odbiorcy uslug powinno zawierac:

1) przywolanie podstawy prawnej;

2) rozstrzygniecie o uwzglednieniu lub nieuwzglednieniu reklamacji

3) uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku nieuwzglexlnienia reklamacji w calosci lub czesci;

4) informacje o udzielonym upuscie lub zwrocie naleznosci oraz formic wyplaty;

5) pouczenie o mozliwosci dochodzenia roszczeri w innym trybie.

3. Ztozenie przez Odbiorce ushig zastrzezeri do wysokosci faktury nie wstrzymuje jej zaptaty.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne lub organ
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej obnizenia jakosci dostarczanej wody, Odbiorcy usfug moze
przysiugiwac bonifikata na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Bonifikata na wniosek Odbiorcy uslug moze bye zaliczana na poczel zaleglych lub przyszlych
naleznosci.

3. Udzielona bonifikata nie ogranicza prawa Odbiorcy uslug do dochodzenia roszczen na zasadach
ogolnych.

4. Ocena jakosci wody nastepuje poprzcz badanie laboratoryjne probki pobrancj w obecnosci
przedstawiciela Przedsicbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego i Odbiorey us^ug przy wodomierzu
glownym wterminie niedluzszym niz 24 godziny od zgloszenia przez Odbiorcy ustug w przypadku
badan fizyko-chemicznych, aw przypadku badah bakteriologicznych - wterminie nie dhizszym niz
72 godziny od zgloszenia.

5. Uslalenie obnizenia jakosci wody nastepuje w oparciu o badanie wykonane przez odpowiednie
laboratorium posiadajaee stosowna akredytacje wedtug wyboru Odbiorcy uslug. W przypadku
niedokonania wyboru laboratorium przez Odbiorcy uslug wterminie 3 dni od daty ztozenia reklamacji
ustalenia jakosci wody zostanie dokonane przez laboratorium wybrane przez Przcdsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne.

Rozdzial 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpozarowe

§ 14. 1. Woda do celow przeciwpozarowych jest dostepna z urzadzen wodociagowych posiadanych
przez Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a w szczegolnosci z hydrantow przeciwpozarowych
zainstalowanych na sieci wodociagowej.

2. Hose wody pobicranej na eelc przeciwpozarowe wraz z okresleniem punktow poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji skladanych przez jednostke strazy pozarncj wumownie ustalonych
okresach.

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z Urzadzeri wodociagowych, kiorymi woda
dostarczana jest dla innych Odbiorcow ustug, jednostka niezwlocznie przekazuje Przedsi^biorstwu
wodociagowo-kanalizacyjncmu informacje o ilosci pobranej wody.

4. Naleznosciami za wod? pobranij na cele przeciwpozarowe obcia/a sic Gmine Ostrowek.

Rozdziat 1 1 .
Postanowienia koncowe

§ 15. W sprawach nie objetych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa, aw
szczegolnosei przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

Przewo-qjn

Id: 44F37F.04-20AO-4D56-86D3-6D7C3A9921D2. Uchwalony Strona 5


