uchwara
Nr .X.L.U\./.t!,.(..?.
/..46.
Rady Miejskiej w Sztu;nie

y.(Atll.*..{-Q0-6..rpka
z an;a3.Q..,11
w sprawie regulaminu dostarczaniawody i odprowadzaniaSciek6w
Na podstawieart. 19ust. I i2ustawy z dniaT czerwca2001r. o zbiorowyrnzaopatrzeniuw
wodEi
zbiorow)ryn
odprowadzaniu
391ek6w(Dz. u. Nr 72, poz. 747 z p62n. zm.)w zwi4zku'zart. 1g ust. 2 pkt
15ustawyz dnia 8 marca1990roku o samorz4dzie
gninnym (. t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1i9l
z e z m . ) R a d aM i e j s k au c h w a l a :

s1.
RadaMiejskaw Sztumieuchwala,,Regulamin
dostarczania
wody i odprowadzania
6ciek6w"o tre6ci:
Regulamin dostarczaniawody i odprowadzaniajciek6w
RozdzialI
Postanowieniao96lne
$ 1.

l . Regulaminokreslaprawa i obowi4zki przedsiqbiorstwawodoci4gowo-kanalizacylnegoonz

odbiorc6wuslug,a takie zasadyprowadzenia
i warunkikorzystaniaz uslugw zakresiezbiorowego
zaopaftzeniaw wodq przeznaczon4do spoZyciaprzez ludzi za pomocqurzqdzei
wodoci4gowych
i beczkowoz6worazzbiorowegoodprowadzania
sciek6wza pomoc4 urz4dzei
kanalizac$nychna terenieMiastai Gminy Sztum.

2 . Ilekroi w niniejszymregulaminie v|ywa siqokredleri:

a) ,'Ustawa"- nale|y przez to rozumiei ustawEz dnia7 czerwca2001r. o zbiorow@ zaopatrzentu
w wodqi zbiorowymodprowadzaniu
dciek6w( Dz. U. Nr 72po2.747zp. zm.),
b) ,,Umowa"- nale2yprzezto rozumiei nastqruj4ce
rodzajeum6w:
- umowao zaopatrzeniew wodq i odprowadzaniedciek6w,
- umowao zapatrzenie
w wodq,
- urnowao odprowadzanie
dciek6w,
c) ,,odbiorca"- nalezyprzezto rozumiei podmiotbEdqcystron4umowy o przyl4czeniedo sieci
lubjednejz um6w w1'rnienionych
w pkt. b).
- nalezyprzezto rozumieiprzedsiqbiorcE
d) ,,Przedsiqbiorstwo"
w rozumieniuUstawy z dnia
2lrpca2004r.o swobodzie
dzialalnodci
gospodarczei
(Dz.IJ.22004r.Nr l73,poz. 1g07,
z p62n.zm.),kt6ry prowadzidzialalnosigospodarcz4
w zakresiezbiorowegozaopatrzenra
w wodqlub zbiorowegoodprowa&ania3ciek6w.

$2.
1. Przedsiqbiorstwowykonuje swoj4 dzialalnodiw oparciuo zezwoleniena prowadzeniezbiorowego
zaopatrzeria
w wodEi zbiorowegoodprowadzania
iciek6w udzielonedecyzj4 BurmistrzaMiasta
i Gminyw Sztumiez dnia 76.12.2002
r., znak P.-I-'l033/16102.
2. PrzedsiEbiorstwo
Swiadczyuslugizaopatrzenia
w wodqlub odprowadzania
Sciek6wwyl4cznie
na podstawiepisemnejUmowy z awartejz Odbiorc4.
$3.
Odbiorcawody powinien racjonalniegospodarowaiwod4 i uZywai j4 zgodniez przeznaczertem
oraz
warunkamiwlmikaj4cymi z zawartejUmowy.

RozdzialII
Minimalny poziom Swiadczonychuslug w zakresiedostarczaniawody i odprowadzania6ciek6w
$4.
PoziomSwiadczonych
uslugPrzedsiqbiorstwa
w zakresieiloSci,jakoSciorazci4glo6cidostarczania
wody i odprowadzaniaSciek6w okredla zezwolenie,o kt6rym mowa w $ 2 oraz pozwolenie
wodnoprawne
wydanena podstawieodrEbnychprzepis6w.
$5.
1. Minimaln4 ilodi dostarczanejwody okreSlaUmowa o zaapatrzenie
w wodq zawarlaz Odbiorc4.
Umowa winna takZe okreSlai maksymalneiloSci oraz dopuszczalnypoziom zanieczyszczeh
dostarczanych Sciek6w wynikaj qcy z posiadanych przez
Przedsiqbiorstwo technicznych i
technologicznych
mo2liwoSciich oczyszczenia.
r.
2. Wymagane
ciSnieniewody okreSlaRozporzqdzenie
Ministra Infrastrukturyz dnia 12kwietnia2OO2
jakim
(Dz.
powinny
w sprawiewarunk6wtechnicznych,
U. Nr
odpowiadai budynkii ich usluowanie
75po2.690,22003r.
Nr 33 poz.270,2 2004r.Nr 109poz.1156).
3. Wodado spo?yciaprzezludzi winna odpowiadaijako6ciowowyrnaganiomokredlonym
w rozporzqdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19listopada2002r. w sprawiewymagaridotycz4cych
jakodciwody przeznaczonej
do spoZyciaprzezhtdzi (Dz. U. Nr 203,poz. 1718).
do
4. Doplszczalnezanieczyszczenia
Sciek6wprzemyslowych
orazwarunkiich wprowadzania
vrz4dzehkanalizacyjnychreguluje Rozporz4dzenieMinistra Infrastruktury z dnia20 hpca 2002r.
w sprawiesposoburealizacjiobowiqpk6wdostawc6wSciek6wprzemyslowychorazwarunk6w
wprowadzania
Sciek6wdo urz4dzerikanalizacyjnych(Dz. U. Nr l29,poz. 1108).
$6.
jest obowi4Tane
Przedsiqbiorstwo
do regulamegoinformowaniaburmistrzao jakoSciwody przeznaczonej
do spoZyciaprzezludzi nie rzadziejni| raz na kwartal.
RozdzialIII
warunki i tryb zawieraniaUm6w z Odbiorcami uslug
Szczeg6lowe
$7.
Przedsiqbiorstwozobowi4zanejest zawrzedUmowq o zaopatrzeniew wodq lub odprowadzanie
6ciek6w z Odbiorc4 kt6rej nieruchomo3izostanieprzyl4czonado sieci, jeZeli wystqpi on z
pisernnymwnioskiemo zawarcieUmowy.

O1

2. Przedsiqbiorstwomoze odm6wi6 zawarciaUmowy na zaopatrzeniew wodq lub odprowadzanie
6ciek6w z wlaScicielemlub zarz4dcqbrdynkuwielolokalowegoi osobamikorzystajqcymiz lokali w
w art. 6 ust.6 Ustawy.
wszystkiewarunkiokreSlone
tyrn budynku,gdy nie s4spelnioner6wnoczeSnie
J.

A

Przedsiqbiorstwoma prawo wypowiedziei Umowq wlaicicielowi lrtb zarzqAcy budynku
wielolokalowegojeizeli w trakcie jej obowiplnvania wystqri4 warunki uniemo2liwiaj4cejej
wodq i
za dostarczonq
w szczeg6lno$ci
warunki uniemoZliwiaj4ce ustalenie nale2noSci
spetnienie,
Odbiorc6wuslugw tyrn budynku,w terminieokredlonymw
odprowadzoneSciekidla poszczeg6lnych
Umowie.
w art. 6 ust.3 Ustawyoraz
zawieratpostanowienia
okreSlone
Umowawiruraw szczeg6lnodci
Sciek6w.
wody i odprowadzania
wskazywaimiejscepublikacjiRegulaminudostarczania

uwzglqdniapostanowtenta
Sciek6wPrzedsiqbiorstwo
5. W Umowachdotycz4cychodprowadzania
4.
wynikajqcez rozporzqdzenia,o kt6r)rynmowaw $ 5 ust.

6. Z Odbiorcanti korzystaj4cy.rnizar6wno z ushrg zaopatrzeniaw wodq, jak i z usfug odprowadzania
Sciek6q PrzedsiqbiorstwomoZ.ezawrzei jedn4 Umowq o zaopatrzeniew wodq i odprowadzanie
Sciek6w.

$8.
1. Umowao zaopatrzenie
w wodqlub odprowadzanie
Sciek6w
moZebyi zawafia na czasnieokreSlony
lub okreSlony.
2. Umowa winna okredlai moZliwo36 je1ronviqzania.
a Rozwiqzanie
umowymozenastqrii za porozumieniem
stron,z zachowaniem
okresuwypowiedzenia
przewidzianego
w umowiei na skutekodstqpienia
PrzedsiEbiorstwa
od Umowy.
A
Przedsiqbiorstwo
mozeodstqpii od umowyw przypadkach
przewidzianych
w art. 8 ust. 1 ustawy.
Odst4lienieod Umowy nastqpujepoprzezodwiadczeniePrzedsiqbiorstwa
dorEczone
odbrorcyna
20 dni przedterminemodciqciadostawywody lub zamkniqciaprzylqczakanalizacinego.
5 . Rozwi42anie
umowy skutkujezastosowaniem
przezPrzedsiqbiorstwo
6rodk6wtechnicznych
uniemoZliwiaj4cych
dalszekorzystaniez uslug.

$e.

1' Odbiorca uslug sklada do Przedsiqbiorstwa
pisemny wniosek o zawarcieUmowy w terminie
okreSlonymw warunkach technicznych przyl4czenialub umowie o przylqczeniedo sieci, a w
prQpadku zmiany Odbiorcy uslugi bez koniecznoici zmiany pozostalychwarunk6w jwiadczenia
uslug,niezwloczniepo jej wystqrieniu.Ponowneprzylqczeniedo sieci, po wczesniejszym
odciQciu
dostawywody lub zamkniEciuprzylqczakanalizacyjnegonastqpujepo zloaenhtprzez Odbiorcq
wnioskuo zawarcieUmowy.
2. Przedsiqbiorstwo
w terminie 14 dni od datyzloleniawniosku,przedkladaOdbiorcydo podpisu
projekt Umowy.
3. Postanowienia
ust. 1 i 2 maj4odpowiedniezastosowanie
r6wnie2w przypadkuskladaniaprzez
wlaicicielaI zarz4dcqbudynkuwielolokalowegownioskuo zawarcieUm6w z osobami
korzystaj4cyrniz lokali.
$ 10.
1. Przedsiqbiorstwo
okreSlacykl rozliczei obowi4zujqcyOdbiorc6wuslugorazskutkiniedotrzyrnania
terminuzaplatyw zalezno(ciod lokalnych warunk6wtechnicznychi ekonomicznychlwiadczenia
usluga takZepostanowiefokreSlonychw odrqbnychprzepisach
prawnych.
2. Mog4obowiqpywacr62necykle( okresy) rozliczehdla poszczeg6lnych
taryfowych grup
Odbiorc6wusluglub obszaru.
3. Datq,formqi spos6bzaplatyPrzedsiqbiorstwo
wskazujew fakturze.
$ 11.
Odbiorcyuslug zobowiqzanis4do korzystania z zaopatrzeniaw wodq i odprowadzania6ciek6ww spos6b
zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj4cy pogorszeniajako3ci uslug liwiadczonychprzez
PrzedsiEbiorstwo
oraznie utrudniaj4cydzialalnoiciPrzedsiqbiorstwa,
a w szczeg6lno6ci
do:
a) u2ltkowania instalacji wodoci4gowejw spos6beliminuj4cy mozliwosi wystqrienia awarii,
skazeniachemicznegolub bakteriologicznego
wody w sieci wodoci4gowejna skutekm. in.
coftiQcia siq wody z instalacji wodoci4gowej, powrotu cieplej wody lub wody z instalacji
centralnego
ogrzewania
b) montazui utrzymania zawor6w antyskazeniowychw przypadkachi na warunkachokeSlonych
odrqbnymiprzepisami,
c) uZltkowaniainstalacjikanalizacyjnejw spos6bnie powoduj4cy zakl6cenfunkcjonowaniasieci
kanalizacjnej,

d) informowaniaPrzedsiqbiorstwa
o wlasnychujqciachwody, w celu prawidlowegoustalaniaoplat
za odprowadzanieSciek6w,
e) wykorzystyvaniawody z sieci wodoci4gowejoraz korzystaniaz przyl4cza kanalizacyjnego
wyl1cznie w celach okredlonych w warunkach przyl4czeniado sieci oraz pisemnej Umowy
zawartej z PrzedsiEbiorstwem,
f) zapewnienia
niezawodnego
dzialaniaposiadanych
instalacjii przylqczywodoci4gowych
lub instalacji
i przylqczykanalizaclnych z urzqdzeniempomiarow)'rnwl4cznie,
g) podjqciadzialah ogrntczajqcychskutki awariiorM udostqpniania
Przedsiqbiorstwu
terenuw celu
usuniqciaawarii lub kontroli dziatrmiavz4dzeripomiarowych,wodociqgowych,kanalizacyjnych
i
przyl4czy.
RozdzialIV
Spos6brozliczef w oparciu o cenyi stawki oplat

O

$ 12.
Rozliczeniaz Odbiorcamiusfug za zbiorowezaopatrzenie
w wodQi zbioroweodprowadzanie
Sciek6w
prowadzones4 przezPrzedsiqbiorstwo
na podstawie Rozporzqdzenia
Ministra Infrastrukturyz dnia12
muca 2002r. w sprawie okredlaniataryf, wzoru wniosku o zatwierdzenietaryf orv warunk6w rozliczelll
za zbiorowezaopatrzenie
w wodEi zbioroweodprowadzanie
Sciek6w( Dz. U . Nr 26, poz. 257).
$ 13.
1. Taryfaobowi4zuj4ca
w dniu zawarciaUmowy stanowizal4cznikdo Umowy zaopatrzenia
w wodQlub
odprowadzania
iciek6w.
2. W rozliczeniach,strony Umowy obowi4panes4 stosowai aktualnie obowi4zuj4c4taryfq zatwierdzon4
uchwalErady gminy, b4dZ wprowadzon4w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy,bez konieczno5cizmiany
Umowy.

Przedsiqbiorstwo
ogLaszataryfq w

$ 14.
,,DziennikuBaltyckim ,, Dodatek lokalny ,,PowiSle"w terminie

okreSlonVm
w art.24ust.7 lub 9 Ustawy.
a

$ ts.
Warunki prowadzenia rozliczef za zaopatrzeniew wodq i odprowadzaniedciek6w okredla rozdzial 5
UstawyorazUmowa.
RozdzialV
Warunki przylqczeniado sieci
$ 16.
l. Przylqczerue
nieruchomoSci
do sieciwodoci4gowejlub kanalizacyjnejodbyrvasiqna pisemnywniosek
o przylqczeniei okreSleniewarunk6w przyl4czenia,nvanych dalej ,,warunkami przyL4czeni{'zlo2ony
przez osobEubiegaj4c4siqo przylqczenie.
2. Z wnioskiemo przyl4czeniedo sieci wodoci4gowejlub kanalizaclnej moze wystfl)owai osoba
posiadaj4ca
tytul prawnydo korzystaniaz nieruchomoSci,
kt6ra ma byi przylqczona
do sieci.

4

4q

3. Wniosek,o kt6r).rnmowaw ust. 1 powinienw szczeg6lnoSci
zawieral:
a) danedotycz4ceidentyfikacjiwnioskodawcy,
b) adrespodl4czanej
nieruchomoSci,
c) rodzajpodl4czenia( wodoci4gowe,kanalizacyjne
),
d) danewykonawcy,
e) datqi podpiswnioskodawcy.
4. W uzasadnionych
przypadkachPrzedsiqbiorstw
o mole wyrazi| zgodEna przylqczenie
osobie,kt6ra
korzystaz nieruchomodci
o nieuregulowany.rn
staaieprawnyrn.
$ 17.
Do wniosku Odbiorcaubiegaj4cysiEo przylqczeniedo sieci zal4cza:
a) dokumentpotwierdzaj4cytytul prawnydo korzystaniaz nieruchomoSci,
kt6rej dotyczywnioseka
w przypadkunieruchomoSci
o nieuregulowanym
stanieprawnym,opisjego statusuprawnegow
stosunkudo nieruchomoSci,
b) aktualn4mapEsytuacy'n4 okredlaj4c4usytuowanienieruchomoSci
wzglQdemistniej4cychsieci
wodoci4gowejlub kanalizacjnej orazinnychobiekt6wi trzqdzehtzbrojeniaterenu.
$ 18.
1. PrzedsiEbiorstwookreSla warunki przylqczenia i przekaztje je wnioskodawcy w terminie nie
dlu2szymniz 30 dni od dnia zloZeniawniosku.W przypadkachszczeg6lnychprzyl1czeniedo sieci
nastqpuje na podstawieumowy o przylqczenie,kt6rej projekt sporz4dzaPrzedsiqbiorstwo.
2. Warunkiprzyl4czeniasqwrtne 1 rok od dniaich wydania.
3. Warunkiprzyl4czeniaokreSlaj4:
a) miejscai spos6bprzyl4czeniasieciwodoci4gowejlub kanalizacljnejz instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalnedobowe zapotrzebowu'tiena pob6rwody,
c) miejscazainstalowania
wodomierzagl6wnegoorazmiejscazainstalowaniaurzqdzenia
pomiarowegoliczqcegoiloSi odprowadzanych
3ciek6w,
d) dopuszczaln4
iloSi i jakoSi odprowadzanych
5ciek6w,
e) termin wa2nodciwarunk6w przylqczenia.

$le.
1. Przylqczenie
do sieciwodoci4gowejlub kaaalizacyjnej
moZenast4piipo spelnieniuwarunk6w
przyLqczenia,
o kt6rych mowa w $ 18, a w przypadku zawarciaumowy o przylqczeniedo sieci, od
spelnieniuwarunk6ww niej okre3lonych.
2. Umowao przytrqczenie
do sieci mo2ebyd zawartam. in. w przypadkachzwi4zanychz budow4sieci
lub ich finansowaniemprzez skladaj4cego
powinna
wnioseko przylqczenie.Umowa o przyl4czenie
w szczeg6lnoSciokreSlai koszty zwi4zane z realizaciq takiego pzedsiQwziQcia, zasady
finansowania
i spos6brozliczef wraz z wpagan4 dokumentacj4

$ 20.
1. Warunki przyl4czeniawzglEdnie umowa o przyl4czeniestanowi podstawqdo rozpoczEcia realizacji
pracprojektowychorazbudowlano-montaZowych.
2. Okreilonew warunkachwzglQdnieumowieo przyL4czenie
pr6by i odbioryczqSciowe
orazkoricowe
sqprzeprowadzane
przy udzialeupowaznionych
przedstawicieli
stron.
3. Wytiki pr6b i odbior6w,o kt6rych mowa w ust. 2 s4 potwierdzaneprzez sttonyw protokolach,
kt6rychwzory uwzglqdniaj4c
postanowienia
$ 21, okreslaPrzedsiqbiorstwo.
$21.
1. Odbi6rprzyl4czadokonywanyjest na podstawiekoricowegoprotok6luodbiorutechnicznego
wedlug
zasadokredlonychw warunkachptzylqczeniawzglqdnieumowie o przyL4czenie.
2. Protok6lodbiorutechnicznego
przylqczapowinienzawieradco najmniej:
a) datqodbioru,
b) przedmiotodbioru z wyszczeg6lnieniemprzeznaczeniaprzyl4cza( rodzaju:wodoci4gowe,
kanalizacyjne
material6wi dlugo5ci,
), Srednicy,
c) rcdzaj odprowadzanychSciek6wdla przylqczakanalizacylnego,
d) skladkomisji,w b/rn:wykonawcQi u2ltkownika,
e) adresnieruchomodci
do kt6rej wykonanopodl4czenie,
f1podpisyczlonkowkomisji.
g) inwentaryzacjE geodezyjnqprzyL4cza.
3. Protok6lkoricowystanowipotwierdzenieprawidlowo5ciwykonaniapodlqczeniai jego
podpisanie
pzez stronyupowazniaOdbiorcEdo zlo2eniapisemnegownioskuo zawarcieUmowy.
RozdzialVI
Technicznewarunki okre5laj4cemoiliwoScidostQpudo uslug wodociqgowo-kanalizacyjnych

5 22.
1. Przedsiqbiorstwo
ma prawoodm6wi6przylqczenia
do sieciw przypadkubraku wystarczajqcych
mocyprodukcyjnych orazniewystarczajqcych
warunk6wtecbnicznychuniemoZliwiaj4cych
realizacjq,
ustugi.
2. PrzedsiEbiorstwo
ma prawo odm6wii przyl4czenia
do siecijeSli przytqczezostalowykonanebez
uzyskaniazgody Przedsiqbiorsftvabqd:Zzostalowykonaneniezgodniez wydanyrni warunkami
technicznl'rni.
3. Poziomdostgru do uslug wodoci4gowo-kanalizaclinychw poszczeg6lnych latach wyznaczaj4
wieloletnieplany rozwoju i modemizacji arz4dzenwodoci4gowychikanalizacylnych Przedsiqbiorstw
opracowanena podstawiestudiumuwarunkowarii kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego
gminyorazmiejscowegoplanuzagospodarowania
przestrzennego
gminy.
$23.
1. W zakresiedostawywody,miejscemwydaniarzeczyw rozumieniukodeksucywilnego,jest zaw6rza
gl6wnym.
wodomierzem
2. W przlpadkubrakustudzienkirewizyjnejna terenienieruchomo6ci
gruntowej Odbiorcy
-jest granica
odprowadzaj
4cegoScieki,miejscemrozdzialusiecii instalacjioraz odpowiedzialnodci
gruntowej.
nieruchomoSci

Zz'

3. Miejscerozdzialusiecikanalizacyjnejobejmuj4cejprzyl4czestanowi4ce
wlasnoSiPrzedsiqbiorstwa
i
instalacjiwewnqtrznejoraz rozdzialttodpowiedzialno3ci
, w przypadkulokalizacjistudzienki
rewizy'nejna terenienieruchomo3ci
gruntowejOdbiorcyodprowadzaj4cego
Scieki- znajdujesiqza
pierwsz4studzienk4licz4cod stronybudy.nku.
4. W przypadkuprzyl4czakanalizacylnego
stanowi4cego
wlasno6dOdbiorcyuslugidostarczaj4cego
Sciekimiejscemrczdzialusiecii odpowiedzialnodci
jest miejscepol4czeniasiecikanalizacl.jnej
za
przyl4czem.
RozdzialVII
Spos6bpostqpowaniaw przypadku niedotrzymaniaci4glo5ciuslug i odpowiednichparametr6w
dostarczanejwody i wprowadzanychdo siecikanalizacyjnejSciek6w

s 24.
O przewidlwanychzakl6ceniachw realizacji uslug zaopatrzenia
w wodq lub odprowadzania
Sciek6w
Przedsiqbiorstwo
winno uprzedzi(Odbiorc6ww spos6bzwyczajowoprzljEty.
$ 25.
O plaaowanychprzerwachlub ograniczeniach
w dostawiewody oraz przewidywanymobni2eniujej
jakoSciPrzedsiEbiorstwo
powinnopoinformowaiOdbiorc6ww spos6bzwyczajowoprzylqtyco na.lmniej
na 2 dni przedplanowan).rnterminem.
$ 26.
1. W razieprzerwyw dostawiewody przekraczajqcej24 godzinyPrzedsiEbiorstwo
powinno zapewni1
zastQpczy
punktpoboruwody i poinformowaiOdbiorcEo jego lokalizacjii warunkachkorzystania.
2' Za wodqpobran4zzastpczychpunkt6wpoboruwody pobieranes4oplatyna podstawieceni stawek
oplatokredlonych
w obowi4zuj4cejtaryfie.
5 27.
Przedsiqbiorstwomoze odciqi dostawq wody lub zamkn4(, przylqcze kanalizacine wylqcznie w
przlpadkach i na warunkach okreslonych w art. 8 Ustawy, przy czw zobowiqzanejest spelnii
obowi4zekwynikaj4cy z art. 8 ust. 3 Ustawy.
RozdzialVIII
Obowi4zki Odbiorc6w uslug zaopatrzeniaw wodq i odprowadzaniaSciek6w
$ 28.
1. Odbiorcawinien zapewnii niezawodne dzialaniewodomierzy i urzqdzehpomiarowych poprzez ich
odpowiedniezabezpieczanie
przeduszkodzeniami
mechanicznymilub skutkaminiskichtemperatura
takZe prawidlowe utrz)rmanie studzienki czy teL pomieszczenia,w kt6r)'rn s4 zamontowaneoraz
przeddostEpem
os6bnieuprawnionych.
2. Odbiorcazobowiry.anyjest do natychmiastowego
usuniEciaawarii na przylqczl bqdqcyrnw jego
posiadaniu.Je6litegonie uczyni w ci4gu5 godzinod jej wystqpienia,Przedsiqbiorstwo
moZeusun4i
awariEwe wlasnymzakresie,a kosztamiobciq|yt Odbiorcq.

$ 2e.
jest do natychmiastowego
o wszelkich:
powiadamiania
Przedsiqbiorstwa
Odbiorcauslugzobowi4zany
pomiarowego,w tyrn o zerwaniu
wodomierzagl6wnegolub urz4dzenia
uszkodzeniach
a) stwierdzonych
plomby,
kt6remog4miei wplyw na dzialaniesieci.
w instalacjiwewnEtrznej,
b) zmianachtechnicznych
$ 30.
za dostawqwody i odprowadzanie
Odbiorcajest zobowiqzanydo terminowegoregulowanianaleZnodci
6ciek6w.

s 31.
jest do pisemnegopowiadamiania
o zmianachwlasnoSciowych
Przedsiqbiorstwa
OdbiorcazobowiAzany
lub zmianachuZltkownikalokalu.
nieruchomoSci
RozdzialIX
Standardy obslugiOdbiorc6w uslug
Spos6bzalatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresiezakl6cef w dostawiewody i
odprowadzaniuSciek6w
$32.
Przedsiqbiorstwowinno zapewnii Odbiorcom nale254ypoziom uslugi a szczeg6lniewinno wyodrqbnii
pracydo sprawobslugiklienta.
stanowisko
$ 33.
o zobowiqzanejest do udzielania na ZyczenieOdbiorcy pelnej informacji dotycz4cei
Przedsiqbiorstw
realizacjiuslugia przedewszystkiminformacjiobjEtychregulaminemorazzawartychw taryfie.
$ 34.
lub organ Inspekcji Sanitamejobni2eniajako3ci
W przypadkustwierdzeniaprzez Przedstqbiorstwo
w Umowie.
okreSlonych
wody Odbiorcyprzyslugujeupustna zasadach
dostarczanej

$3s.
1. W przlpadku dostaw wody o jako5ci niezgodnejz regulaminemlub przerw w dostawachwody,
Odbio;c; ushg mo2e zloZyi pisemn4reklamacjqw terminie 7 dni od dnia, w kt6rym zakoftczylasiE
przerwaw 6wiadczeniuuslugi, albo od dnia, w kt6rym usluga zostalawykonana,lub miaia byi
wykonana.
a mole zostadwniesionaw innychni2 w)rrnienionew ust' 1 przypadkachniewykonania'
2. Reklamacj
wykonaniauslugi.
lub nienaleZltego
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a)x

3. Reklamacja powinna zawierai :
a/ imiq i nazwiskoalbo nazwqlub firmE oraz adresOdbiorcy,
b/ przedmiotreklamacji,
c/ przedstawienie
okolicznoSciuzasadniaj4cych
reklamacjq,
d/ zgloszenie
roszczeniao odszkodowanie,
e/ numeri datqUmowy,
f/ podpisOdbiorcy.
4. Zgloszonareklamacjawyrnagapisemnegopotwierdzeniaje1 przylqciaoraz ewidencjiw rejestrze
reklamacj
i Przedsiqbiorstwa.
5. Przedsiqbiorstwo
rozpatrujereklamacjqniezwlocznie,nie dluZejjednak, niz w terminie 14 dni od
dniajej wniesienia.
6. PrzedsiEbiorstwo
udzielaodpowiedzina reklamacjq w formiepisemnej.OdpowiedZwinta zau/tera|:
a/ nazwgPrzedsiqbiorstwa,
O

b/ powolaniepodstawyprawnej,
cl rozstrzygniqcie
o uwzglgdnieniulub odmowieuwzglEdniania
reklamacji,
d/ pouczeniew sprawiemo2liwodcidochodzeni
a roszczefw innym trybie,
pracownikareprezentuj4cego
e/ podpisupowaZnionego
PrzedsiEbiorstwo,
z
podaniemzajmowanego
przezniegostanowiska.
7. W przypadkuodmowy uwzglgdnieniareklamacjiw caloScilub w czESci,odpowiedZna reklamacjq
winna zawierai uzasadnieniefaktycznei prawne.
8. W przlpadku uwzglqdnienia reklamacji PrzedsiEbiorstwopowiadamia Odbiorcq o wyniku
rczpatvenia, a takze o wysoko3cii formie wyplaty przyznanegoodszkodowanialub nale2no3ci.
9. Zaliczenieodszkodowania
lub naleZnoSci
na poczetprzysz\ychnale2noSci
moZenast4piijed),niena
wniosekOdbiorcyuslugi.
RozdzialX
Warunki dostarczaniawody na celeprzeciwpo2arowe
$ 36.
Uprawnionymido poboruwody na celeprzeciwpo2arowe
z siecibqd4cejw posiadaniuPrzedsiqbiorstwa
s4:
a) gminnazawodowastra:Zpozama,ochotniczasEai.poZama
b) powiatowashul poZrr'a.
$ 37.
jest
Pob6rwody na celeprzeciwpoZarowe
z siecibqd4cejw posiadaniuPrzedsiqbiorstwa
dokonywana
w miejscachuzgodnionychz Przedsiqbiorstwem,
a przedewszystkimz hydrant6wppoL.

i.e

$38
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoiwowe z sieci bpd4cejw posiadaniuPrzedsigbiorstwa
zobowiqzanis4do:
o miejscupo2aruniezwloczniepo otrzymaniudoszenia lub po
a) powiadomieniaPrzedsigbiorstwa
akcji.
dniu po zakoficzeniu
zakoriczeniu
akcji, nie p6zniejjednakniz w nastQpnym

$ 3e.
l

stosuj4c ceny ustalonew
Przedsipbiorstwoobciqia gmingzn wodp pobran4na cele przeciwpo2:arowe
taryfie, mo2ete2 zawrzetlJmowg z gminq"w kt6rej okeflone zostanqzasadyrozliczef za pobran4

jak i innecelewymienionew art.22Ustawy.
wodgna celeprzeciwpo2:arowe
dokonpvanes4za okresy miesigczne,
2. Rozliczeniaza wodg pobran4naceleprzeciwpoZarowe
pobraniez sieci.
za ka:Zde
RozdzialXI
Przepisy koicowe

$40
ustawy
W sprawachnie objgtychniniejszymregulaminemobowiqgujqprzepisyprawa,a w szczeg6lnoSci
z dnia 7 czerwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzaniuSciek6w( Dz.
U. Nr 72,poz. 747 zp. zm.)wrazz przepisamiwykonawczymiwydanyminajej podstawie.
|i41
jest do udostgpnienia
na i4danie Odbiorcy
zobowiqzane
Przedsigbiorstwo
wodociqgowo-kanalizacyjne
regulaminu
niniejszego
/

$2.
Z driem wej3cia w 2ycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Nr )OVIV373/2002 Rady Miejskiej w
wody i odprowadzania
r. w sprawieuchwalenia,,Regulaminudostarczania
Sztumiez dnia 28.O9.2002
6ciek6d'

s3.
Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzqdowi PrzedsigbiorstwaWodoci4g6w i Kanalizacji Spolka z
odpowiedzialnofci4w Sztumie.
ogtaniczon4

s4.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie
Wojew6dztwaPomorskiego.

14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Miejskiej
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Uzasadnienie:

Do opracowania
nowego,,Regulaminudostarczania
wody i odprowadzania
dciek6w"zobowiqzuje
przedsiqbiorstwa
wodoci4gowo- kanalizacyjne
ustawaz dnia22 kwietnia2005roku o znianie ustawyo
zbiorowymzaopatrzeniu
w wodEi zbiorow)'rnodprowadzaniu
6ciek6w(Dz. U. Nr 85, poz.729). Wlw
ustawaweszlaw Zycie 17 sierpnia2005 r. Artykul 4 ust. 1 ustawyokredla,Ze w okresie 3-ch miesiqcy
od wejSciaw Zycie ustawy przedsiqbiorstwa
wodoci4gowo-kanalizacyjne
opracujqi przedlolq radom
gmin do zatvrierdzeniaprojekty regulamin6w. Wym6g ten zostal spelniony.Art. 4 w ust. 2 stanowi,Zew
terminie 6 m-cy od dnia wejdcia ustawy w Zycie rady grnin uchwalaj4regulamin,kt6ry okredla
podstawowe
prawai obowi4zki przedsiqbiorstwa
wodociqgowo- kanalizacyjnego
orazodbiorc6wuslug.

