
UCHWAŁA NR L/382/ 2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie                    
gminy Ożarów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku                o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków( tj.Dz. U.z 2018 roku, poz. 1152 z późn. zm.) , po 
zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. ( znak: KR.RET.070.1.87.2018.CzK) Rada Miejska 
w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ożarów, stanowiąc 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2005 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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Załącznik  

                                    do Uchwały Nr L/382/2018 

                              Rady Miejskiej w Ożarowie  

                        z dnia 17 października 2018 roku 

 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Przepisy ogólne 

 

 

§1 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, oraz odbiorców usług 

 

 

§2 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym    

    odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1152), 

2. odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy, 

3. przedsiębiorstwo – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie 

4. umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 

5. ustawy, 

6. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej  

    obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 

7. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy, 

8. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym  

    służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymany na koszt  

    odbiorcy, 

9. wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć,  

    zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy, 

10. okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków  

      określony w umowie. 
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ROZDZIAŁ II 

 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 

 

§3 

 

1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne 

ciśnienie utrzymywanie w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. 

Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych 

przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących 

minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy 

wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określone w przepisach 

ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa/ją zezwolenie/a na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją /ami 

(wójta burmistrza, prezydenta miasta, zarządu związku międzygminnego). 

3. W  przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody 

pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem 

głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym. 

 

§4 
 

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

   

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody    

     do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

 2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie    

      ścieków w ilości określonej w umowie, 

 3) regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia  

     przez ludzi. 

 4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych  

      przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym              

      z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

 6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze  

     technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania 

umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączania do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. 

 

§5 

 

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  

w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,  

a w szczególności do: 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne   
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    zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub                               

    bakteriologicznego, 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu   

    ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości  

    odprowadzanych ścieków 

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych  

    przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie   

    pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające  

    jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób    

    nieuprawnionych, 

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji  

    sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się  

    w posiadaniu Przedsiębiorstwa, 

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania  

    sieci kanalizacyjnej, 

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych  

    z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy    

    mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo    

    oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji, 

9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych 

    z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione    

    przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług  

     świadczonych przez Przedsiębiorstwo, 

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 

      w celach i na warunkach określonych w umowie. 

 

 

§6 

 

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego                    

w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług 

świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego 

usunięcia przyczyn zagrożeń. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony  

Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia  

zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza  

przysługującego Odbiorcy. 
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ROZDZIAŁ III 

 

 Warunki i tryb zawierania  umów z odbiorcami usług 

 

 

§7 

 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  

z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca    

    prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, 

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej          

     przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa  

    wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego  

    lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez  

     wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe, albo komunalne), 

7) oświadczenie wnioskodawcy zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne 

jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, lub realizacji 

innych usług realizowanych przez Zakład.  

        

 

 

§8 

 

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5 

Regulaminu, a ponadto: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka  

    go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek  

    o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej     

    osoby, 

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy, 

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach  

     rozliczeń o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania  

    dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo 

    wodociągowo – kanalizacyjne rozliczenie, 

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym  

    za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów    

    czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego. 

 

 

§9 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

określonego w umowie. 
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2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego 

oświadczenia listem poleconym. 

3. Umowa może zostać rozwiązana wskutek uchylania się odbiorcy od zapłaty za faktury,  

po upływie dwóch okresów rozliczeniowych (sześć miesięcy), pomimo wezwań Odbiorcy  

do zapłaty. 

 

§10 

 

Umowa wygasa w przypadku: 

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony  

    będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności. 

 

 

 

§11 

 

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza 

wodociągowego i /lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

 

§12 

 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez 

Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone  

w ogłoszonych taryfach. 

 

 

§13 

 

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden 

miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

 

 

§14 

 

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy. 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo 

podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców 

o ich wysokości. 

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, 

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy. 
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§15 
 

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo 

jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby 

korzystające z  poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla 

zarządcy lub  właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym  

z lokali. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub,  

w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania 

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego. 

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 

wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. 

Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości 

ustawowej. 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na  

    żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

 

§16 

 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku 

możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy 

ilości świadczonych usług, ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na 

podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie 

świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia 

pomiarowego. 

 

§17 

 

1. Jeżeli odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń     

Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest 

ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza  

własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa 

 i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych,    

 ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego 

 i wodomierza głównego. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, 

zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Warunki przyłączania do sieci 

 

§18 

 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na 

pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy  

     wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie  

     działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do      

     korespondencji, 

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona 

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne) 

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych  

    ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie 

    przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym  

    sposobie ich podczyszczania 

3. Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej,  

określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,  

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz 

z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach 

skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni. 

5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo 

wodociągowo- kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie 

o tym fakcie osobę  ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają 

przyłączenie wydając informacje techniczną. 

6. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania. 

    

  

    Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać: 

 1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, 

 2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

 3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie  

     nieruchomości do sieci. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych 

 

 

§19 

 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci  

    wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne    

    pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności,    

    jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i     

    oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i    

    odprowadzania ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci  

    wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie    

    poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny    

    poziom usług. 
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3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych  

    możliwości świadczenia usług. 

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany    

    rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza 

 

 

§20 

 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci  

przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z 

przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu 

prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo–kanalizacyjne kontroli robót. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym 

mowa w ust. 1 niezwłocznie po złożenia kompletnej dokumentacji technicznej. 

3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia. 

4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo- 

kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych  prac z warunkami technicznymi 

przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza. 

5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu  

zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

7. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót. 

8. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). 

9. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie  

o przyłączenie. 

10. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej: 

1) datę odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:    

    wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych  

    ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkowania, 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji, 

11. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego 

podpisanie przez strony poważania Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie 

Umowy. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczonej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

 

 

§21 

 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania Odbiorców 

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo 

przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować 

odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub 

ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku  

nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy 

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin  

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 

poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację 

zastępczego punktu poboru wody. 

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, 

zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać 

świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami 

przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa 

z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych 

uciążliwości dla Odbiorców. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i 

odprowadzenia ścieków 

 

§22 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania Odbiorcom 

usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę 

    lub odprowadzanie ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym  

     o planowanych przerwach w świadczeniu usług, 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
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§23 

 

1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania  

przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości  

i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via e-mail, 

pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej 

złożenia. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez  

zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji  

w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia 

Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. 

 

 

§24 

 

W siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione 

wszystkim zainteresowanym:   

 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ożarów taryfy, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący  

     na terenie Miasta i Gminy Ożarów, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

 

 

§25 

 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych 

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych 

na sieci wodociągowej. 

 

§26 

 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy 

zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. 

 

 

§27 

 

 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi 

woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje 

Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej. 
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§28 

 

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

Przepisy końcowe 

 

§29 

 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz  

z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 

§30 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/237/2005 Rady 

Miejskiej w Ożarowie z dnia 06 grudnia 2005r. W sprawie regulaminu dostarczenia wody  

i odprowadzenia ścieków. 

 

§31 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Ożarowie przekazała pismem z dnia 6.07.2018r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projekt regulaminu

dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ożarów w celu zaopiniowania. Na podstawie

przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odrowadzaniu

ścieków Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskiepozytywnie zaopiniował projekt.

W związku z powyższym Rada podjęła niniejszą uchwałę.
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