
UCHWAŁA NR XXXIV/290/21 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 
na terenie Gminy Ozimek oraz przekazania go do organu regulacyjnego 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378), Rada Miejska w Ozimku uchwala co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Ozimek, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

§ 2. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ozimku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego 

działającego na terenie gminy Ozimek oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2028). 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego 

minimalnego poziomu świadczonych usług: 

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie 

z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu 

umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż [0,2] MPa i nie większym niż [0,6] MPa, 

w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, 

przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług; 

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 

nieprzekraczających wymienionych wartości: pH - 6,5÷9,5; przewodność elektryczna ≤ 

2500 μS/cm; żelazo ≤ 200 μg/l; mętność <1,0 NTU; bakterie grupy coli – 0 jtk/100 ml; Escherichia 

coli – 0 jtk/100 ml, Enterokoki - 0 jtk/100 ml oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C 

<100 jtk/1 ml, w ilości nie mniejszej niż 0,5m3/dobę; 

3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach 

technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza 

kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości odpowiadającej ilości pobranej 

wody, nie mniej jednak niż 0,5m3/dobę; 

4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy 

wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych. 

2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ponosi 

odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną 

umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie 

z art. 6 ustawy. 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/290/21

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 kwietnia 2021 r.
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§ 5.1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zwana dalej: „umową” może 

zostać zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być 

dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

2. Umowa może być zawarta z osobą, o której mowa w § 5.1. w lokalu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego lub innym punkcie obsługi klienta albo na odległość i poza lokalem 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje 

prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 

2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287). 

§ 6.1. Umowa, o której mowa w § 4, jest zawierana na pisemny wniosek odbiorcy usług.  

2. Wniosek, o którym mowa w § 6.1, winien zawierać w szczególności:  

1) imię i nazwisko (lub nazwę), REGON lub 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, komunalne). 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi 

z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku 

wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy 

usług projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.  

5.  Umowa  o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana w terminie 30 dni od 

złożenia przez odbiorcę usług kompletnego wniosku, o którym mowa w §6.2. oraz 6.3 Regulaminu.  

6. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu 

umów z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza przyszłemu odbiorcy 

projekt umowy wraz aktualnymi ogólnymi warunkami umowy obowiązującymi w przedsiębiorstwie 

wodociągowo-kanalizacyjnym. 

Rozdział 4. 

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

§ 7. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych 

w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

§ 8. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz 

główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie. W 

przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu 

o przeciętne normy zużycia wody. W razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych 

ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości 

odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy 

wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego 

na koszt odbiorcy usług. 

§ 9. Długość okresu rozliczeniowego określa umowa. 
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§ 10. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura. 

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

korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne wystawia odrębną 

fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym 

z lokali. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 11.1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci w formie pisemnej, 

który powinien zawierać: 

1) informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy; 

2) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji; 

3) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia 

(miejscowość, nazwy ulicy i numeru) wraz z podaniem jej numeru księgi wieczystej. W przypadku, 

gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości 

do sieci zobowiązana jest podać numer ewidencyjny działki; 

4) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia 

wody; 

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców 

ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub 

planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających); 

6) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków; 

7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

§ 12. 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 11.1. regulaminu wraz z kompletem 

załączników, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, wydaje osobie ubiegającej się 

o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” lub uzasadnioną odmowę ich wydania w terminach określonych 

w ustawie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele; 

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość; 

4) wykaz dokumentów które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

5) wskazywać okres ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci 

kanalizacyjnej”. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może także określać: 

1) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 

zużytej lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych. 

4. Informacja o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 

lub sieci kanalizacyjnej” przekazywana jest osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do 

sieci w terminie określonym w ustawie. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga 

zachowania formy pisemnej i uzasadnienia. 
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§ 13. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem 

wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym. 

Rozdział 6. 

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 14. Dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest możliwy po spełnieniu następujących 

warunków przyłączenia:  

1) istnienie urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, 

2) istnienie możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego 

wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się 

faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody 

nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również 

możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni). 

§ 15. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych:  

1) przyłącze wodociągowe należy projektować z materiałów posiadających atesty higieniczne 

zezwalające na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz z materiałów odpornych 

na działanie warunków gruntowych, w szczególności na działanie substancji znajdujących się w 

gruncie, o średnicy dostosowanej do przewidywanego poboru wody, nie mniejszej niż DN 32 mm; 

2) przyłącza wodociągowe wyposażyć w zawór/zasuwę odcinającą przepływ wody, umieszczoną 

możliwie najbliżej miejsca włączenia przyłącza do sieci wodociągowej; 

3) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać  materiałów odpornych na działanie odprowadzanych 

ścieków a w szczególności na działania substancji znajdujących się w gruncie, o średnicy 

dostosowanej do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków, nie mniejszej niż DN 150 mm; 

4) przebieg przyłączy należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą. 

§ 16. Inwestor uzyska od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego warunki przyłączenia 

do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, o których mowa w § 12 ust 1, 

§ 17. Inwestor wybuduje przyłącze zgodnie z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, 

§ 18. Inwestor spełni warunki odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego określone 

w Rozdziale 7. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza 

§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności 

wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne „Warunkami 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”. 

2. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” próby 

i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego). 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

§ 20. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się 

o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 
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2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 regulaminu są potwierdzane przez osobę 

ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej. 

§ 21. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

powinno zawierać:  

1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty 

i symbolu/numeru „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”; 

2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

powinien zawierać: 

1) datę odbioru; 

2) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie; 

3) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy 

uzbrojenia); 

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub 

sieci kanalizacyjnej” a realizacją przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

5) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; 

6) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków. 

 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 22. 1. W przypadku nieprzewidzianego braku możliwości zapewnienia ciągłości świadczonych 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej 

przez niego wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) poinformować o tym fakcie odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, wskazując lokalizację 

zastępczego punktu poboru wody, jak również wskazać o ile to możliwe, planowany termin 

przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

jeżeli jest on możliwy do przewidzenia; 

2) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody; 

3) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, 

szczególnie jej pogorszenie lub w przypadku stwierdzenia obniżonej jakości wody – podjąć 

działania przewidziane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy. 

2. W przypadku planowanych przerw w dostawie wody lub ograniczeniach w dostawie wody oraz 

przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo informuje odbiorców w sposób zwyczajowo 

przyjęty, w szczególności na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz gminy, co najmniej na 2 dni 

przed planowanym terminem. 

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo zapewni 

zastępczy punkt poboru wody i poinformuje o jego lokalizacji w sposób określony w ust. 2. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C62E607B-2AE2-4A0B-A832-16658CC022D6. Podpisany



Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 23. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym 

w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej: 

1) informację o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących na terenie 

gminy; 

2) ujednolicony tekst Regulaminu; 

3) aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego. 

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez 

odbiorcę usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy; 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków; 

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych; 

4) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udziela informacji wskazanych 

w ust. 1 niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu do 

przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku. 

3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych 

niż termin wskazany w ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przed upływem tego 

terminu informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin 

udzielania odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do 

obiorcy usług, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne. Niewypełnienie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. 

§ 25. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi, wysokości naliczonej opłaty oraz funkcjonowania przyrządów 

pomiarowych niezależnie od ich własności. 

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.) 

po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. 

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić 

okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody 

umożliwiające jej rozpatrzenie. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić 

pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej 

wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjnego. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 26. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej 

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są jednostki ochrony 

przeciwpożarowej. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przedkłada gminie corocznie informację 

o istniejących na terenie gminy sieciach i hydrantach przeciwpożarowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C62E607B-2AE2-4A0B-A832-16658CC022D6. Podpisany



§ 27. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zobowiązane są do: 

1) prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody 

z urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego; 

2) składania przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu w terminie 14 dni po upływie 

kwartału, kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej wody 

z urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego na cele przeciwpożarowe. 

§ 28. W przypadku pobrania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wody na cele 

przeciwpożarowe z instalacji odbiorcy, jednostki te są zobowiązane przekazać przedsiębiorstwu 

wodociągowo – kanalizacyjnemu informację o pobranej ilości wody w ciągu 14 dni od daty poboru. 
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