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Na Podstawie ań. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
't990r. o samoządzie gminnym (Dz.U. z2OO1r. Nlt42, poz.1591zpożn. zm.) ań. 19 ust.
1
i ust, 2 ustawy z dnia 7 czewvca 2O01r. o zbiorowym zaopalzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściekow(Dz.U. Nr 72, poz. 747
art. 13 pkt 2 ustawy

z

z późn. zm) oraz zgodnie z

art.

4 ust. 1

i

dnia 20 lipca 2000r, o ogłaszaniu aktow normatywnych i niektorych

innych aktów prawnych (Dz.U.

z

20O5r. Nr 190,poz.1606) Rada Miejska w Zurominie

uchwala, co następuje:
1.

Uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy
Zuromin w brzmieniu stanowiącym załącznikdo niniejszej uchwały.
2.

Traci moc uchwała nr 34NI2OO3 Rady Miejskiej w Zurominie z dnia 22 stycznia
2OO3r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarc zania yyody i odprowa dzania
ścieków.
3.

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta zuromin.
4.

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Urzędowym Województwa Mazowieckiego
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Zńącznlk do UchwaĘ Nr 289DGXIV|2005
Rady Miejskiej w Zurominie

zdnia29 listopada 2005

r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdzial I
Postanowienia ogóIne
§1

l.

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w r,vodę otaz zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przęz Zuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
w Zurominie ul. Szpitalna 1ż5 na terenie Gminy i Miasta Zuromin zwane dalej
Przedsiębiorstwem.

ż Poprzez zbiorowe

zaopatrzenie w wodę rozumie się działalnośćPrzedsiębiorstwa polegającą

na ujmowaniu, uzdafirianiu i dostarczaniu wody.

3. Ptzez

zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalnośćPrzedsiębiorstwa
i oczyszczanil ścieków.
4, Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia,,ustawa" należy przez to
rozumieĆ ustawę z dni 7 czerwca ż0OIr. o zbiorow5rm zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 póz.747 zrn.Dz.U. z2005 r. Nr 85 poz.
polegającą na odprowadzańu

729), na podstawie której został opracowarry niniejszy regulamin.
§2

Bzedsiębiorstrło vrykonrłe swoją dziablrrośćna

7rytrzffila.
i

w

vłcdę i ńioro,,łęgo

Nńasb ZurornĘ w opaciu

o

@sawie zmł,alaiana

ścieków

pro\Ąadzenie

@Ąą

ńiorowęo

Burrnisnza Gnin§,

mąiąBk \łfu§ryjak i pouadaly w dyspozyqi mą{Bk Clrrlrny.
§3

Odbiorcą usług w anaczęnil niniejszego regulaminu jest kżdy, kto korzysta z usfug
wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzeńa w łvodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Przedsiębi:T*r"

§4

,:

r'

RĘulamin okślazasaiy i wmnki ząŃzalta w rłodę prząlwą & qpo"ycia prze,luM
i@rowadzeniaściekoworazuz4jernrereĘepomi$zyPrzedsi$iontwernaOdbiorąusĘwtym:
1. mnmahv poziom usług śNiadczmycrr prza Przedsi$iorstwo w ,aioesie do§brczmia \^/ody
i@rowadzadaścieków
2. szaegćnwewanmki i t}ó zawieraliarrnówz Odbiorcami rrsług
3. qposób rożiczai w oparciu o cerry i sarł/<i @ tsalorc w Ur5fań

a.

wannrl'przfrąrzxł;ilado sieci

do wĘ \^Ddoci€o\ĄD -kilnllzmgyi§]dl
odbioruprzeprzedsi$iorstwotł6ń<onaąopąłąpza
posĘn^rtria w pr4padku nredorzymam cidości usĘ i @wiednich parameńw

5. techriczre włunki oloesĘąpe nrożliwośćdos@u

6 spo§ób
7. Ęcób

rłndy i rłprorłmdzarych do sieci kamllzaqan{ ścieków

8. sfudardy obsĘi odbiorów ush:g a w szcząóhości §po§oby zffia.ń reklamacji oraz
vryrnimy ińrmac;i futvęąqń w szczególrroscl 7akłocąi w dosawie rłody ioforowadzariu

9

ścieków
wannki dosbrczmiarłłcdynaceleprzecivzpozarowe

U$ew

5

rąulaminie okrśleniatechniczre oąd"jąirrterpretagę w

art

}Ustavly

RordziałII
Dostamnieurody
§6

żrrorrrinskie

Zak1grilv

Korrunalne Sp.

z

o.o.

w Zurominie

zlĄane dalej kzedsiębiorstrłiern mąią

obowięek
avłat$znwt
l. dmacąpoóiorcyuntĘzsieci\Ąndoci€ovĘiPae&iÓissturanaŃta\łie
pb*-d,*",r,ł, ;'4*d v€d€ 6ad dodomych niniejszym ęp1amilrerł 1w ąotr,ffi
w wymąarej ilcni o @owiednim ciś,iąliui jalrcści, które okra§lają
}ryo*ie a."^^ę
".ł
przzPze&iębiorstwostrrierdzasięurłłYlotuna
obmłięrdąeepń,§y.1ukośćv,odydswcrgrej
zarłrorre gbwnym za \^/&mieran
pnawrdorłrąeĘlomcję sieci voaociąprłd wnzzczĘśąprzyĘrzacr.anłoruglóvmąo
zpałnić
L
zauodurrierarroradokan5nłaćnieóędrłńrryravnasńj kosrtzwyj{ki€rnus§łtrlia
uszkodzń pousabch z wĘ Odbiorry
3- zryewnić ryrałrnśćtec,kriczną§eci uoaociąggłryc,n i
4- dokolyrłnc kmtoli finkcjonowaliarłodomierzy
a) zrłdasrrej ińcjąnły, bezpobierdriaoph
b) oaąP-i" OOi.rr"y, jednabe wprzypadru strłierfuiiapraridowęo finkcjtxnlvaia

5.

6.
7.

Ń;nrr,arym|}.z{,\łfi§-nakosztO&iorcy

wydałłćwur:nkitec}rrricanenidę&redopodąpzenieinsalĘirłrcfuiągowE brómlal&siect
welsploaacjiPrze&iębiorstrnaoraz uągodnić wcĘu 14 dni przedozoną
".do.iąg"*Ebędą§€
j
przez inwesuora doh]rn€nhcję tedmic,zĘ
dpsaczyćizarrgnounćundomierzna przy@lpu.dzaworerrrgłórłrrymnakmaPrze&i$iOrstwa
prorłaaie ręularrąuiewnfizrąkorlrdęjakaŁi uoł
§7

osóv

l.
2.
3.

ryreząrnłiąpe Prze&iębiorstwo mąia prarło:

kcrnrolouacpraruidorłntr

warmlraniredmicaymi
rłrymagacpzed mmecz.ym rnuc,homierriemprzyłąpzaprzeetarruiadaprzezinwesncą
ddqa1gńw stwierdzająg5Ą ż rnu/y óiekt znsd tv]ikcnary Ęodnie z prrepisani pnma

budorłiarąoisafwrrry

pookazaliulęitymacjisłr:z-borłrejipisernnęorporłłaaienĄkorrmolowaćstartec,hniczly
pul@w casie ekrylmji wtym prało vŃąxl e puniev6za,iaw cdu:
a) zainsalorrymiahń derrrgrbfu rryodomierzadón*ęo

b)

_ 4.

rxllrłłl,lroboao&ie z rrydaymi przrzPze&i$furstrłn

rrzdzeniapomiaorłęo, undomienaglównęolń
zainsalowrrlrch p-zy pmlCań rerparłrch i dokorwria odcrytu ich
",oao*irry
\łEl€zń oĘtz dokmada Mm i pomiańw
c) pmrro\łafuiapęt$ówi napnawtlpą&ń pciadmy&prłzPze&i$iorsnno
O ryraraailości i jakościśńdówuprorła&arrych do§eci
e) odcięcraprzyĘpzaryaodąga\^/ego lń przyĘpzat<aĘtizacyjnęeo lub zdoaniaplorrń na
rutl§tięt)rch z$/mńodcinaJrąc5 h dffitilffirierłody doldcalu
D E,nięciaa^łilii przyĘpzavmdociągorryolńp,rzyĘpza karalizacyjnęo w celu
rłrej&ja na merl pcesji ( w pae o szgokqści 3 m na prz&ięrr §eci vodociągpurej )
ll§trtięcia

przpro\Madz€niakorrtrdi

ałEii -bez

odsd<odunania

RozdziałIII
Prarya i obowiąpki odbiorcy
§8

O&brcarnapfitwo:
jakaści
l . ao asurłry upł w rłrymąarqi ilafii o @owiednim ciśnieniu i
L 4pszmiarek aT,aqi ddycz4ych qĄ/solcci nali@ry&naleanłŚci zau@

3. aox oaprr6i*ioot
fi nrkcjarowaria

@xhąovrfufukonroli

*wrmadnicrych

vodomierza

4_ ąp4loa*rłoao.n^lu za szkody porłsde z wirry Prze&iębiorstwa

5.

w

ńTk:uzfublm'iem

\ł/ody

taćrprstówwprapadard6til\^/y uDóoobnizaĘjakqści
zrsĘcą/ch źódełzrrytrnn:nwu@ w gzypadru pnzenrw dmtrrłie
"oka^ń"
ps,ad
12 godzin
uufu tnąiągych

6.,ĘŃuć

§9i
OeiJrca vndy zŃowi@Iy je* ó,
l. tjn odin,imiadosęxlpramrłnikompze&iófurstrładouodomierzawce}udokmywania
odczyów,kornrolijęgoflmkcjorrowalĄ nryrawlńwymiary
L pŃOo*.go trzyrlrrr;a i a@lwiliapomieszczenią wkórym ząiduje się vmdomierz
3. rłykonpaliarłnzelkichnryrar insualacji zazarolem glounym
4. ,o,yn o.^rr,iułrsalacji rryodoclągowej waki spcób, óywykluczyć rrnitivruŚł: rłrystąn'na'ia
zakłocó wfinkcjmowaliu sieci undociągprti 3 97 s"ęegótrści :
a) wrilańęciauderzńhy&aulic,zrych
b) rłłrelimlrpwariarrnzlfiłościwpąieniaskazariabalsablęicaręorryoÓwsieci
yi/odoci€owej,

na skutek cofirięcia się

lvo§

z irstalacji rłodociągowej

§10

Oóiorcy

l.

rłrody

zńrania się:

dosacanej
Rrze &i$iustuierrt
uą^łreria umdy

z sieci rło&ciągov\€j

nieąodnie z zawuąpisemnąwPwąz
,:l

2. póoruivołz sieci zpominięcierr qodomi€rża
_ pffirieffizillia uoeorrrlezą zarło.*luięo frnkclonowalĄ zr}wmia plorń ló odgr
4. iolor26oji łU,yrrtO* i budorłdi oraz fuńa &w,wi lrze{ńw na sieci urodociąorvy'& wpasie
3

oszerokości3m

§11

i l0

poci€e za sóą rnodivrośĆwypowiedzerria
1atlolłyo d666mierłroópzezlŁe&i$iorsnłn WypowiedzeiiewimoUye pcerzeaanepoueerrient
Oełxcyoniqa,łidor^,§cijwposęormlaiułrmrrąią§JrchzĘokonselnnrencjachzokrąŚlerrierrrffirniru
Natszerrie p6tilrowierl paragafu 9

zryrzestmianierryła{:iwęgopo§Ęoumia.

Rozdzial IV
Warunki techniczne dostarczania wody
12
Na wniosek odbiorcy, przedsiębiorstwo zobowią7ane jest

okrślićwarunki technicme dostarczania

wodY

r3
Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejących przy|ączy następuje maksymalnie w ciągu
ćwóch dni od tlnia podpisaniarrmowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza.

2.

Uruchomienie prz]łącza popnezotwarciązasuwy dokonuje Przedsiębiorstwo, po oPłaceniu Przez
odbiorcę usfug kosźów tego unrchomienia
14

t.
2.
3.
4.
5.
6_

7.

W przypadku wykonania now go przy@7_4 dostarczanie wody'uzależnione jest od terminu zakończeńa
oraz dokonania odbioru tych prac.
Realizacja nowego przyłącza odbywa się na kosa odbiorcy w oparciu o wydane wanrnki techniczne.
Dokumentacja techniczna now go przylączawymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem
Realizacja przyłąa,wymaeła"rrysta*a przez inwestora pisemnej zgoĘ ńzrząey drogi, reĄęclę
pasa drogowego
b t ,r*i"i" p.rysąlienia do róót budowlanych odbiorca zobowiązarry jest powiadomić Przedsiębiorstwo
3 dniprz d ichrozpoczęciern
po zakończeniu pnqpnd,z§oszeniemdo odbioru, inwestorzobowiązany jest dokonaĆinwentarrzagi

wykonanęo przyłlrza

w

pó zaronczŃu pń i aotonaoio ich odbioru następuje dostarczanie wody, na zasadach okreŚlonych
prryłącze po przejęciu do eksploatacji taje się własnościąprzedsiębiorstwa

13.

15

l. o ite wykonanie nowego ptzyĘc7Awymaga modernizacji bądźrozbudowy istniejącej sieci wodocĘowej,
wówczas finansowanie tych prac odbyna się zgodnie z podarrymi ńżrj 2isatdami:
l/ ze środków budzetu gmin} lub firnduszy celowych jeżeli zadanie to zrnjduje się w planie inwestYcji
zl ze sio*OwPrzedsiębiorstrva, jeżeli zadxrie to znajórje

Msiębiorsrwa
:l w części ," J-otoy

Ę w plaiie inwestydi

własnYch

Przedsiębiorstwa i w części ze środków odbioicy usfug w rarnach zawartej
umorłT n","atl226ę zadania,po wykonaniu urządzaiamogą stać się własnoścĘFrzedsiębiorstwana
zasadach określonych w umowie.
4/ ze środków ocuioury usfug w ramach zawarlej z nim urnowy, po wykonaniu nowa siec staje się
własnofią przedsiębiórstwą-a należność7aprzekazane urądzerrie wodociągowe lub kanalizacyjne
może być ioźozona na raty lŃ uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie &ieków
14
13
2. Tryb p2li721ąipraio*, do tarczania woł dta odbiorcy odbywa się na zasadach olrreślonych

w

i

16

l.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody, po uprzednim 20 dniowym zawiadomieniu Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Miasta oraz Odbiorcę jeżeli:
a! przyłączewodociągowe wykonano niezgodnie z przęisami prawa
ul'odóiorca usług nii uiściłopłat za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upornnienia w sprawie uregulowania aiLe${ zaplaty.
pobór.
c/ został stwierdzony nielegalny-przez

2.

W przypadku- odcięiia

do róńociósnego

Przedsiębiorstwo dostawy wody, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane

udostęniónia zastępczego puiktu pobonr wody i poinformowania o

korzystania z tego punktu.

moŻlirŃciach

Rozdzial

V

Zasady zawierania i rozwią3ywania umów z odbiorcłmi wody
§17
podpisanie umowy z odbiorcą uslug następuje po uprzednim ńoźrcńuprzez niego Pisemnego wniosku

.

§ls

t.

Umow.v mogąbyć zawierane z osobami mającymi uregulowany tymł prawnY do nieruchomoŚci,
z
do której mabyć doŚtarńna woda lub zktórej mająbyć odprowadzone ścieki,albo z osobą którakorzYsta
stosownYm
się
który
legitymuje
zzaryądcąbudynką
prawnym
tlb
nieruchómościo nieuregutowanym stanie

dokumentem

2.

zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami
mowa
w usL l Ustawy jest zawierana z ich właŚcicielem hń zarądcą
której
o
umowa
wielolokalowymi,

Jżeli nieruńomośćjest

i

§19
Na wniosek właścicielalub zarządcy budynku wielolokalowego lŃ budynków wielolokalowYch
przedsiębiorsnro zańętarrmowy z korzystającymi z lokali mobami, jezeli:
L instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z
obowiązująqrrni warunkami technicznymi, przy wszys&ich punktach czerpalnych,
z. ;est moztiwy odczyt wskazań wodomięrzy w terminię uzgodniorrym przez Przedsiębiorstwo z
właścicielem lub zarądcą
3. właściciellub zarządĆarozltczaróźnicę wskazań między wodomierzem glównym, a sumą wskazań
wodornierry zainstatourarrych przy punktach czerphly ch w ody,
4. właściciólhlb zarzĄdca-ręguluje nalenorłi wynikające zróińcy wskazań między wodomierzem glównYm a

sumą wskazań wodomierzy zainstalo\ilanych przy puntCach czerpalnych wody,
5. właściciellrń zaządca olaeślawarunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalrrych
oraz wanmki pobierania wody z puriktów czerpalnych znajóljących się poza 191a|emi,
6. zostd,ogoaniory z właścicielemlub zarądą ryosob przerwania dostarczania wody do lokalu bez zaklocarria
dostaw *oły ao poŻostdych lokali, a w szcząólności przez,moilnłŃćprzerwania dostarczania wody do lokalu
rozumie sĘ zdoieńe plomb na zarnknĘĘch zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
7. zŃduzgodniorry iwłaścicielem lub zarądą qposŃ prz€rywania dostarczania wody z puikÓv czerPalnYch
,
.:
zrr,ajdujących sł poza lokalami bez zakłócania dostaw wody do

lokali-

§20

MiejssemdostarczaniawoĘprzezPrzedsiębiorstwo(miejscemwyłlania..lzeczywrozumieniu

kodeksu cywitnego) jest zawór glówny za wodomierzem.

§21

ą na czas nieokreślony z możliwościąwypowiedzeniaich Przez stronY z
miesięczlego termim łvypowiedzenia lub na czas określony.Umowa może byĆ równiEż
rcnłięaln ze skutkiem naĘchmiastowym za porozumieniem stronUmowy zawierane

zachowaniem

S_

§22

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy i może zaStosowaĆ ŚrOdki

techniczp uniemożIiwiajpe póór wody

.

:

§23

W przypadku zmi3ny wlaścicieta nienrchomości następuje wygaŚnięcie umowy z dotYchczasowYm

odbiorą.

§24

l. Kto

bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wodę'z wądzeńwodociągowYch, bęĄcYch we

władaniu Przedsiębiorstwa podlega karze grzywny do 5.000 PLN
2. Karze określonejw pkt. l podlega także ten kto:
a) aszkadzawodomierŹ główny, ,Ęoa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach,
urządzeniach pomiaroiwychiub Źaworre odcinającym, a także wpływa na zmianę, zattzYmanie
lub utratę wlaściwościlub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego
b) oie dopurrcra przedstawiciela Przedsiębiorstwa do wykonania czynnoŚci okreŚlonYch w art- 7
ustawy-

Rozdziat \rI
Zasady rozliczania należnościza dostarczoną
wodę
25

Roźiczanie zlĘaawody odbywa się w oparciu o odczryty wodomierza_glównego r:.a_prrylącangrzed
zaworem glówrryrą a w irrypaOni jegobrat o w oparau o przeciętne normy_zuĘcia wody olceŚlone w drodze
,orpo.rądienia Órze".iirisń właśĆińgodo spraiv budonłrictrvą gospodalki przestzannej i mieszkaniowej.
26

W prąryadku korrystania z podłączeń prowizorycnrych (

do czaflr zamontowania wodomierua na przJ,łączu,
wody "

nlĘcie wody

np_

na czas budowy) w okresie przejŚciowym

roz|iczane będzie zgodnie z nomutmi

mĘcia

""a

27

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, ilośćpobranej wody'ustala się na Podstawie
średrriego zuĘcia wody w ostatnich 6 miesĘcach poprzedzających rmienrchomienie wodomierza .
28
Rozliczanie należnościodbywa się na podstawie

UchwĄ Rady Gminy o zatńerdzeniu

taryf cen

i

stawek opłat oraz ilościdostarczonej wody-

}eśliRada Grniny nie podejmie uchwały to wówczas obowiązują tary$ zweryfikowane Przez

Burmistrza Miasta.
29
Okreqy obrachurrkowe mogąbyć miesięcnnę lub lnrartalne

30

otftymanąfakturę YAT zawodę odbiorca usług zobowią,zany jest zaplactĆ według zasad ustalonvch

wrrmowle.

§31

zgtoszenie re.klamacji po upływie 14 dni od daty ofizymania faktury nie wstrzymuje obowiązku
reklamacji, evcntualrn nadplata podtega zaliczęniu w Poczet
uregulov"ńa należności.W razię
"o-rgĘa*e"ia
przysźych nalezności.
§32

ą wnoszone puez odbiorcę usług w ozraczon}rm terminie, Puedsiębio§two Po
wysbnń rrpomnienia i wynaęenlll dodatkowego 14 - dniowego termirru nVlatY vTaZ z
po*iuoo.i"oióm o gróącyctr mu konsekwencjach z tyrułu nieuregulowania należnoŚci - ma Prawo
Jeżeli opłalv nie

uprzednim

łvypowiedziec umowę,leZeli zalegtości nie

ą regulowane

za ćwa okreqy obrachunkowe

.

§33

Wzrowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyĘza następuje po udokumentowaniu Przez
odbiorcę uiszczenia natezrrych kwot wraz z odsetkami usuwowymi, opłaceniu kosztów poniesionych Przez
Przedsiębiorstwo zwią,zarych z zamknięciem i otwarciem przylącza oraz zawarciu nowej umowy
Rozdzial VII
przerwy i ograniczenia w ciąglo§ci dostarczania wody - przypadki sz,czególe

§34

L

Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w prrypadku awarii lub planowanych Prac
korncrwacyjrro-remontowych.
O przerwach w dostawie wody wynikających z planorłanych prac konsennacyjno - remontowych
Przedsiębiorstwo zobowią3ane jest powiadomić Odbiorcę w sposób zwyczajowo pr4,jęty co najmniej na 2
dni przed plmowarrym terminem, a gdyby przer$ry te miĄ trwać ponad 12 godzin, na 7 dni przed

L
3.

planowanym terminem.

W razie przerwy przekraczającej t2 godzi4 Przedsiębiorstwo powinno zapewniĆ zastępczy Punkt
poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalinĘi.
§35

-

j\i

"

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić takZÓ'decyzją Burmistrza wydaną na

podstawie ustawy,,pfitwo wodne' w przypadku wystąpienia siły łvpZszej .

§36

r_

Wstnvxr,anie lub ograniczenie w dostawie wody rroże nasĘlić równiez w przypadku:
a) brakuwody na ujęcią zanieczyuczenia wody naujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia
b) wydania deqzji organu Inspekcji Sanitarnej o w$r4ymaniu dostawy wody
c) potrzeĘ ariększenia dopływu wody do hydrantór przeciwpożrowychurąfueń wodociągonrych
d) Przałłw zasilaniu €n€rgetycznym

ależnych od Odbiorcy
2. W czasie trwania ktęski, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wodY, w

e) Innych przyczyn

granicach moż:liwości dystrybucjl, po zawiadomieniu odbiorców usfug o tych ograniczeniach.

-

§37

Bzedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania odbiorców usfug

przemaczonejdoqpołcia

o

jakoŚci wodY

,

RozdzialvfiI
Przeciwpożaro w e zaop a;fizenie wodne

§38

L
2.

.
.

PrzeciwPożarowe zopatuenie wodnejest to system zapewnienia wody do zewnętżnego gaszenia
PoŻarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerz}temognia, która możebyć czetpnapzezpompy
lŃ sprzęt ochrorry przecirvpożarowej
Na sieciach wodociągowych zain$alowane ą następujące Ędranty:
Ędranty zewnętrzrre podziermre - średnicanominalna 80 - wydajnośćl0 dm3/s
hydranł zewnętune nadziemne: - średnicanominalna 80 -w/dajnośćl0 rrm3/s
- średnicanominalna 100

i- p_@tY

-wyĘność15 rrm?/5

zewnętrzne ą roanieszczane wzdłużdróg i ulic oraz przf ló skrzJrżowaniach_
4. Ciśnieniena hydrancie zewnętżnym powinno wynósió co najmniej 0.t
KG/c:rrr2) z
uwzględnienierą że woda pobierana jest za pomoą pomp pozarniczych
5- Ustalanie wielko§j nlĘaawody do cetów przeciwpozarowyoh następuje na podstawie
danych
(kwartalnych raportów) otzymywanych z Komend|Powiatówej ranstwowej bt ry eozarnÓ;
_
6- Przedsiębior§two obciąźaUrąd Gminy i Miastą napodstawie cen i stawek
ustatorr}chlr tu.yn. za wodę

łrait

anżffi na cele przeciwpożrowe.

Rrlzdzial IX
otllririr ścieliórr,
|i39
Przedsiębiorstwo ma obowiąek :
PrzYjąĆ do sYstemu kanalizacyjnego Frzedsiębiorstwa ściekibytowe, komunalne oruz przemysłowe od
dostawców Ścieków_na podstawie zawartejznimi pisemnej ńo*y ustalonej wedug za'sad
określonych
niniejgzYm regulaminem,,aw szczególności zapełvnić niepuerwany oóiór
ścieków z w5lĘtkiem
onych prrypadków określonych ql p2rlziale )oII niniejvego regulaminu
bęĄcego na majątku
_zaPewniĆ Prawidłową eksptoatację sieci kanaliza cyjnej wnz zńScią przyłącza
Przedsiębior twa oTaz dokonywać niezbę&rych napńw na swój kosĄ , -*yjŃ"rn usuwania
zatorów i
uszkodzeń spowodorłłanych przez dostawę ścieków,
wYdaĆwanmki teÓniczne niezĘdne do podĘczenia do sieci kanatizacyjnej będącej w eksploatacji

|-

Z

3.
4,
5.

Przedsiębiorsrwa,

.,

..

kontrolowaĆ odprorradzane ściekipod względem ich zgodąości zobowiązująqłni normami
otaz
qvgnalizowaĆ właściwymwładzom o wszelkich zagroZeniacń spowodowanycł,
Óosta*ę ścieków na

irzói

skut k prżekroczenia tych norrą
okreŚliĆ jakoŚĆ dostarczanych ścieków w pierwszej studzience od strony budy.nku na prrykanaliku
na majątku Przedsiębiorstwa (gnnica podziału stron).

ĘĄgym

40
Przedsiębiorstwo rna prawo:
kontrolowaĆ PrawidłowoŚć realizacji robót zgodnie z wydarymi ptzezńewarunkami
technicznymi,
wYmagaĆ Przed ostatecznym uruchomienieaprzyłączy przeditawieńaptzezinvrestora
dokumentów
stwierdzającYcĘ
biekt został wykonany zgodnie z prząisami prawa budowlanego i sanitamego,
gbciązaĆ dostawę Ścieków kosztami wykorranych przel
siebie kon-troł i anaĘ jeze{izo tfirie stwierdzone
niePrawidłowe eksploatowanie instalacji kanatizacfljnej pnelłaczającejdopuvózahewarunki
4- w razie
a dopuszczatnych ,aniarysrcreńońSIÓnyctr w obowią3u;-ących
prząisach - Ńtrać dostawcę ścieków zgodrrie z prząisami usta
ry.

L
Z

3,
.

ż

snrierdzenia

:

RozdzialX
Prawa i obowiązki dostawcy ścieków

"',

Dostawca ścieków ma płlwo:

L
L

3.

do nieprzerwanegoodbioruściekóą
zgłasrać reklarracje dotycące wysokości natezrrości za ścieki.

ĄdaĆ odszkodowaniazaszkodypowstałezńny

Spótki mające

eksploatacją urządzeń kanatizacyjnych.

mńęekz wykonywaniem, utrzymaniem i

§42

Dostawca ściekówjest zobowią3any do :
nTkorrYrvania na swój kosź wszelkich napraw insalacJt kmlizacyjnĘdo pierrvszej
sfudzienki rewiąjnej
licząc od strony budynką a w przypadku braku studzi;nki ao grńcv nieruchomo-ści
2, uĄvtkowania instalacj!kanalizacyjnej w taki sposób, ńy ryyHJ.ryć
mozliwośćwy§tępowania zakłóceń w
fimkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególnofi:
a/ niewrancania dourządzeń inslalacji kanłti2u.foej odpadów
stałycŁ nawet rozdrobnionych,
b/ niewYlewania substancji o skladzie i stęzeniań przdacza;ącycń normy
określone w obowipujących

t

prząisach,

3,

?ry*ni*iu

ścieków do

4-

dostęPu Pracovvnikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrołnego pobierania

analĘ laboratoryjnej,

udostępnieni a przeprowad zania kontroli
Ptzez Pracowników Przedsi ębiorstwa instalacji kanalizaryjnej i
ządzeń podc ry szczających,

ur

5,

Powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia
prawidłowego obliczania nalezności za odbiór ścieków
6, wYkonYwania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urądzeńzabezpieczających
.

7

8,
9,

przed cofoięciem się ścieków z sieci karratizaryjnej,
a swojego

Przyląua*yącrnió ni uĘtek własny i tylko do ścieków sanitamych

likwidacji na swój kosa.instatacji, za pomocąktórycń
do czasu włączenia do sieci kenalizaq{nej,

oaprowńa ściekido zbiornftówbezodpływolvych

stosowania takich ro_zl|ilzań techniĆnych, które uniemoźliwiają bezpośrednie
połączenie instalacji
wodociągowej z hsakcjąlanaliac.yjną.
13
Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków

i budówli oraz

sieciach 16aną|izncyjnych Ędących na majątku społki w pasie o szerokości
5m.

nasadzania drzew

i

krzewów na

44

kazde nanrszenie za ad zawaltvch w 4? i 43
Pociąga 7a sobą możliwośćdochodzenia pnez
przedsiębiorstwo odszkodowania
na drodze sądowej oraz możliwoŚó wypolyiedzenia rrmolyy, co po}vinno
być
popuedzone stosownym upomnieniem .
45
.JeŻeli

istnieje zagroŻHli9 Prawidowego furrkcjonowania elernentów ystemu kanatizacyjnego
na

skutek
zrzułr Ścieków PrzekraszającYch dopuszczalne warńki, Przedsiębiorstwo
ma pĘ}wo nakazać zaslosowanię
niezĘdnYch wządzeń Podczyszczających, ewentualnie okreśfiĆodrębne
*urooti oeuńru ścieków, jak
również może dokonać natychmiasto*ego zamknięcia przyłąia'i Ń;r""-"or;,,
doda&owe za

przekroczenie ładunką zgodnie z óowiąującymi w

tym,ut .ri. po"pi*.i.

:

Rozdział

XI

Warunki techniczne odprowadzania
ścieków
§49
Na pisemny wniosek zainteresowanego, Przedsiębiorstwo zawrze pisemną u,nowę, w
warunki techniczne odbioru ścieków.

któĘ

określi

§47
Wydając warunki techniczne, hzedsiębiorstwo uwzględni óowipujące w tym zakresie normy

.

§48
W prrypadku, gdy ściekipnekraczają dopuszczalne warwtki, Przedsiębiorstwo rna prawo u"alEżńć
podpisanie umowy od ió podczyszczmiaprzu. dosawcę ścieków .
§.l9
Odbiór ścieków w prrypadku istniejących przyłączy winien nastąpić z &riem @pisania umoĘv

.

§50

1.
2. ,
3.
4.

W przypadku konieczności wykonania nowego ptzylącza, odbiór ścieków uzaleźiliony jest od

terminu zakończenia i odbioru tych prac.
Realizacja prac zwią3anych z wykonaniem nowego przyłączakanalżaryjnego odbywa się na kosa

dostawcy ścieków w oparciu o wydane warunki techniczne na podstańe pozwolenia na
budowę organu arcfutektonicanego izgały zarądcy drogi (uticy) naajęiepandrogowego.
Dostawca śieków jako inwestor ma obowiąek uzgodrrić opracowanądokumenację tecbnicznąz

Przedsiębiorstwem

5.

O terminie przystąpienia do robót jest on zobowiązany powiadomić Przedsiębiorstwo na 3 dni
przez ich rozloczęciem.
Fozalrofuzrniupac,FzedalmtiemdoodbioruinqrestorzŃowiąZaily.ie$eonacinłrernm5zcjinowE]o

6.

Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, następuje przyjęcie ścieków od dostawcy na zasadach

7.

Przylączetanatizaclinó po przyjęclu do eksploatacji staje się włainościąPnedsiębiorstwa

plyłw

określonychwniniejszymregulaminie.

j \i"

§51

L O ile wykonanie nowego p|zyłącavyymaga modernizacji bąrrź1926o6owy istniejącej sieci kanalizaryjnej,
wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niźej dyspozycjami:
a/ ze Środków grnlny hń funduszy celowych, jezeti zadanie to zoajduje się w planie inwestycji gminnych; po
wykonaniu r:rządzenia te stanowią własnośćgmlny,
b/ ze Środków Przedsiębiorstwą jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji własnych
c/ w częścize środków Przedsiębiorstwa a w częścize środków odbiorcy w ramach zawartej rrmowy na
realizaclę z-adania po uykonaniu w,zążr;nia mogą stać się własnościąPrzedsiębior§twa na rasadach
określonych w umowie
d/ ze środkólr odbiorry w rarnach 7Ąwafią z nim rrmowy, w której shony u§talają warunki przejściawłasrości
wybudowarych r:rządzeń na własnośćMsiębiorstwa.
2. Tryb realizacji prac oruzuruchomienia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.

:

XII

Rozdzial

Sposrób dokonywania odbionr

pnez pnedsiębiorstwo wodociągowrkanalizacyjne,wykonanego plzyląola
§52

Odbioru przyĘczy wod-kan dokonuje przedsiębiorstwo po sprawdzeniu zgodnoŁi stanu faktycznego z
uzyskanymi warurikami przyłącza do istniejącej sieci ulicznej oraz zapev,.nienia dostawy wody lub odbioru
ścieków.

§53
Odbionr dokonuje się przed zasypaniem przyĄcza lub przykanalika
§54
Po dokonaniu inwentaryzacji i dokonania odbioru przylączalub przykanalika następuje zawarcie
rrmowy na dostawę wody lub odbiór ścieków.

Rozdziłt

XIiI

Zasady zawierania i rozwiąąvwania umów z dostawcą ścieków
55
Podpisanie umowy następuje po uprzednim z}ożeńupruez dostawcę ścieków pisemnego wniosku.
56

Umowy mogąbyć zawierane z właścicielemlub zarządąnieruchomości posiadającym tytuł pravvny do
korzystania z nieruchomości, z której maja być odprowadzane ścieki lub osobąktóra korąvsta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
57
Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorsnvo jest pienrsza studzienka na przykanaliku bgdącym na

majątku Przedsiębiorstwa,

sfudzienki

licąc

od strony budynku lub granica

5s

nieruchomości w przypadku braku
,:''

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z moźliwościąwypowiedzenia ich przezstrony z

"
zachołr,aniem 3 - miesięcznego terminu wypo$riedzenia lub na gzas okreśtony .

59
Po upływie terminu wypowiedzenią Przedsiębior two zaniecha odbioru ścieków i może zastosować
środkitechnicane uniemożliwiające odbiór ścieków .
60
W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.

§61

Korzystrnie zwądzeńlanalizacyjnych bez zanłarciaurnowy podlega kane grrywnydo 10.000 PLN
2. Karze określonej w pkt. l podlega takźe ten kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa
w art. 9 ust. li 2 Ustawy
1.

§6ź
Wysokośćopłat za odprowadzanie ścieków zatrryierdza Rada Gminy stosowną uchwaĘ.
§63

Integnlną częściąumów z dosawą ścieków, wprowadzająrym ściekiprzemysłową jest załączrllk

dotyczący dopuszczalrrych warunków jakim powinry odpowiadaó ściekiwprowadzane do sieci kanalizacyjnej
oraz wysokości opłat dodatkowych zaprzekroczenia ww. warunków .

§64
W przypadku uporczyw€go przekraczania warunków określonychw urnowie oraz niepodejmowaniu
dostawcę
ścieków działń na rzwz poprawy jakościścieków Przedsiębiorstwu przystuguje prawo
Przez
tozńęuia umowy za l- miesięczrrym wypowiedzeniem.

Rozdziat

)ilV

Zasady rozliczania należnościza odbiór ścieków

§65

1.

2.
3.
4,

IloŚĆ foieków wprowadzonych do sieci kanatizacyjnej przez dostawcę ustalanł jest:

napoziomie iiościaźytej wo$,
na poziomie określonlm w punkcie l, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć.
na podstawie odczytów z tttządzenia pomiarowego zamontowan€ go przez dostawcę ścieków na przyłączu

kanaliacyjnqm,

z uwzględnieniem odczytów z podlicznika zamontowanego przez oóiorcę wody dg celów podlewania
ogrodów przydomowych

§66

L IIoŚć ścieków vł zakJadachprodukryjnych może być pomniejszona o rozliczdnie ilościwody bezpowrotnie
rużrytęj na cele produkryjne lub technologiczre.
2. RozliczenianaleĘ dokonać w oparciu o bitans wodno-ściekowy zakładu.
3. Ciężr dowodu w tym zalaesie obcią.za zainteresowanego przedsiębiorcę. Wielkościporrniejszenia określają
strony w rrnowią lub na podSawie wskazań urącŁenia pomiarowego mierącego ilośćodprowadzarrych ścidtfir.
§67

Naliczanie należnościza ściekiodbywa

się

na podstaurie ilościdostarczanych ścieków z

zastosowaniem cen i taryf zatwierdzonych uchwałąRady Gmfury i Nrtiasta Żrnomin.

§68
Okresy órachunkowe mogąbyć miesięczne

lń

kwartalne.

§69

FaktuĘ VAT za ścieki dostawca zobowią.zany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie

.

§70

|.

Zgłoszenie reklamacji nie wsrzymuje obowi@ku uregulowania należnościw terminie.

2.

W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata zastaje zŃczornw poczet przy,sĄchnalezrrości.
§71,

Zwłgkaw uregrrlowaniu naleznościpociąga za sobą nali6zanie odsetek ustawowych.

§72
Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizafr ne, jeżeli:
ptzyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa
2. dostawca ścieków nie uiściłopłatza pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zale$ej opłaty.
3. jakośćwprowadzanych ścieków nie spetnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono
celowe uszkodzenie lub pominięcie urądzerria pomiarowego,
4. zostało stwierdzone nielegalne odprowadzenie ścieków.

l.

RozdziatXV
Pru,emy

i ogrania,enia

w ciąglościświadczonych uslug kanalizacyjnych -

prąpadki szczególne.

§73

L

2.
3.

Wystryienieprzerwy w odbiorze ścieków może miec miejsce w następujących przypadkach:
w zwią*u z wykonaniem planowanych prac konserwaryjnych i remontonycĘ
w związku z koniecznościąusuwania awarii,
w prrypadku wystryienia sĘ wyźszej

RozdzialXW

postanowienia końcowe

74
Ceny

i

opłaty ustalone w taryfach obowiązują przez

"'

l

rok. Przedsiębiorstwo ogłasza zatwierdzone

taryĘ w sposób złryczajowo przyjęty w terrninie do 7 dni od dnia podjQbia u chwĄ, o której mowa

w art.24 Ustawy.

75
Wykonanie uchwały powierza się Burmisrzowi Gminy i Miasta Zuromin
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