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RĄDA GftnlNY
'w Geałnei

pon'.l.ŁanLL
Uchwała Nr xLIII/4ztll0
Rady GminY w Czarnej
z dnia27 maia 2010 r'

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostar czaniawody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust'l i att 4I ust'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r'

o samorządzie gminny m (Dz. U. z 2OO1- r. Ń. rłz, p.oz'l59t z późn' zm') oraz art'19 ust' 1 i 2 ustawy

z drlta 7 czerlłca2001 r. o zbiorow1rn zaopatrzeniu w wodi i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z20a6r. Nr 123, poz.858 ze zmianńi) z Rada Gminy uchwala co następuje:

Regulamin dostar czania wodY
i odprow adzania ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$1

Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę przeznaczorrą do ,po Życi7 prżez \udzi za pomocą urządzefi wodociągowych

i beczkowo zów, zbiorowego odprowadzania ścieków Za pomocą urządzefikana\izacyjnych na terenie

Gminy Czamaoraz oczyszczanias.i.ń* Jory.ożonych dó gminnlj ocżyszcza1ni ściekow w Czarnej'

$2

UŻytew regulaminie określeriaoznaczają . 
l

1) (Jstawa- ustawę z dnta l "ł"ńZu2001 
r. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym

oop,o*ua'u.'i.'s"i"r.o*(D".y.zŻ006r.Nr123,poz'858zezm.),
2) Przepisy wykonawcze - pr-zeptsy wykonawczę do ustawy'

3) Re gul a-i, j p"eu|amin dosiar ózaniawody i odprowadzania ścieków

4) Gmina - Gminę Czama,

?, X::;,;Y;:#:#':':;ffi,,yłąuenie 'do sieci _ odpowiednio właściciela, użytkownika

lub posiadac?a s'amoistn.go.'i.rolhomości zainteresow*igo korzystaniem z usług zbiorowego

,aopatrzeń" * *"aę i fi;blzbiorowego odprowadzania ścieków' 
,-io ćnie-kólv 7.ona1

7) (Jmowa_ odpowiednio umowa o załpatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrze*Ie

w wodę lub odprowadzanie ścieków' . |- '^-^---L^^-^_:^ ^*^io1-fnrxrąnei inw
8) (Jmowa o zapewnieniu _ umowę dotyczącą zapewnieniaprzyŁączęnia projektowanej inwestycjt

do sieci wodociągowej i uani|iracyj"J ("*o*ę, o t<iore3 mowa w art' 61 ust' 1 pkt' 3

w zw. z ust. 5 ustawy z inia zl" marća 200J roku o planowaniu i zagospodarowaniu

PrzestrzennYm),

'{.--.



1.

9) Umowa przedwstępna - umowa przedwstępna o przyłączenie i przekazanie na rzecz Gminy
odcinka przewodu wodociągowego i/lublkanalizacyjnego w rozumienillrozdz. VI niniejszego
Regulaminu,

I0) Umowa przekazania _ umowa, o której mowa w art. 31 ustawy.
II) odbiorca _ kaŻdy' kto korzysta z usług wodociągowo_kanalizacyjnych z zal<resu zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy
z przedsiębiorstwem wodociągowo _ kanal izacyjnym,

12) Przedsiębiorstwo _ Zal<ład Usług Komunalnych w Czarnej,
I3)przyłącze wodociągowe _ odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wevłnęttzną

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz z Zaworem za wodomietzem
głównym,

I4)przyłącze kanalizacyjne _ odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną' za pierwsza studzienką |icząc od strony
budyŃu, aw przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

15)urządzenią wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania
i uzdatniania wód, sieci wodociągowe' urządzeniaregulujące ciśnienie wody'

16) urządzenią kanalizacyjne _ sieci kanalizacyjne, wyloty urządzen kanalizacyjnych służących
do wprowadzania ścięków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające
ścieki oraz ptzepompownie ścieków,

I7)urządzenie pomiarowe _ przytząd pomiarowy mierzący ilośó odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączukanalizacyjnym, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

I8)wodomierz główny przyrząd pomiarowy odporny na działanie zewnętrznego pola
magnetycznego mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na kazdym ptzyłączu
wodociągowym'

I9)wodomierz dodatkowy _ przyrząd pomiarowy odporny na działanie zewnętrznego pola
magnetycznego mierzący w sposób rueźa|eŻny od wodomierza głównego ilośÓ pobranej wody
bezpowrotnie zuŻytej nie trafiającej do kanalizacji sanitarnej jako ściek lub ilośó wody pobranej
z własnych ujęó odbiorcy trafiającej do kanalizacji sanitarnej jako ściek,

Z})wodomierz lokalowy przyrząd pomiarowy odporny na działartie zewnętrznego pola
magnetycznego mierzący zuŻycie wody w lokalu budynku wielolokalowego lub punktu
czerpalnego zlokalizowanego w częŚci wspólnej tego budynku,

2l) olcres obrachunkowy _ określony w umowie okres rozliczei za usługi dostawy wody
i odprowadzania ścieków.

Rozdział II
Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa - minimalny poziom usług

$3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalnośĆ jako gminna jednostka orgapizacyjna - zal<ład
budzetowy nie posiadający osobowości prawnej na podstawie uchwały Rady Gminy w Czamej
Nr XX/I4I|97 z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmienionej uchwałą Nr XLl36]l06 z dnia
26 paŹdziemika 2006 r.



Ż. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopattzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na
podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą.

3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnió zdolność i prawidłową eksploatację posiadanych
urządzen wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloŚci pod
odpowiednim ciśnięniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny.

$4

l. Minimalnąi maksymalną ilośó dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta
z odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości otaz dopuszczalny poziom
zanieczyszczen dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo
technicznych i technologicznych możliwości ich oczys zczenia.

2. Woda przeznaczona do spozycia ptzez ludzi i na potrzeby gospodarcze powinna odpowiadać
jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych .

3. Przepisy wykonawcze określają równieŻ dopuszczalnę zanieczyszczenia ścieków przemysłowych
orazwarunkiichwprowadzaniadoutządzenkanalizacyjnych.

4. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 ze zm.).

5. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta o jakości wody
przęznaczonej do spożycia ptzez ludzi nie rzadziĄjednak niŻraz na 6 miesięcy.

$s

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania u odbiorcy wodomierzy.
2. Zawór za wodomi ętzem głównym j est miej Śeem wydani a tzęczy w rozumieniu przepisów kodeksu

cywilnego.
$6

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnió odbiorcom należyty poziom obsługi.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na Życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy

informacji dotyczącej realizacji usług i o stosowanych taryfach.
3. Przedsiębiorstwo załatwta sprawy klientów bezzbędnej zwłoki, nie dłużej niŻw terminie 30 dni.

$7

Przedsiębiorstwo jest obowiązafie do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakoŚci odprowadzanych
ścieków byowych i Ścieków przemysłowych oraz kontroli ptzesttzegania warunków \łprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyj nych.

$8

osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia
mająprawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy i

w celu:
a) zainstalowania lub demontazu wodomierzy,



1.

b) przeprowadzenia kontroli lxządzenia pomiarowego, wodomierzy i dokonania odczytu ich
wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

c) przeprowadzeniaprzeglądów i napraw urządzeń posiadanychptzez Przedsiębiorstwo,
d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
e) odcięcia przyŁącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub zaŁoŻenia plomb

na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu'
f) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłączakanalizacyjnego jeŻeli umowa tak

stanowi.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Odbiorcy

$e

odbiorca moze domagaó się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności w razię dostarczenia wody
złej jakości oruz o ciŚnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody, od daty zgłoszenia
do daty usunięcia zaistniałego stanu na podstawie zgłoszonej reklamacji o której mowa w rczdziale
IX niniej szego regulaminu.
odbiorca ma plawo domagać się odszkodowania za szkody w majątku powstałe w zwięku
z wykonywaniem i eksploatacj ąvrządzei wodociągowo _ kanalizacyj nych.
Udokumentowane straty osób trzecich spowodowane awariami przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego pokrywa Strona, która w sposób udokumentowany zaniechała naplawy
lub napraw ę tę opóźniŁa.

'-' 
$ 1o

odbiorca zobowięany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób
zgodny zprzepisami ustawy i umowy atakże nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych
przezPrzedsiębiorstwo oraznię utrudniający działalności tego Przedsiębiorstwa' aw szczególności do:

a) uży.tkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwoŚć wystąpienia awarii,
skazenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek między
innymi cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji
centralne go o grzew ania,

b) montazu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach okreŚlonych
odrębnymi przepisami )

c) uŻywania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceh w pracy sięci
kanalizacyjnej,

d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat
za odprowa dzanie ścieków,

e) uzgadniania z Przedsiębiorstwem warunków włączenia własnych ujęó wody otaz rozbudoor,y

instalacji wewnętrznej, mogących powodowac zmiany w pracy sieci,

0 wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oruz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego
wyłącznie w celach okreŚlonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz W pisemnej urnowie
zaw artej z Przedsiębiorstwem,

g) zapewnienia niezawodnego dziaŁania posiadanych instalacji i przyŁączy wodociągowych
lub instalacjiiptzyłączy kanaltzacyjnychzlrządzeniem pomiarowym włącznie,

2.

3.



h) podjęcia działan ogtartlczĄących skutki awarii i udostępnianie Przedsiębiorstwu terenu w celu
usunięcia awarii'

D umożliwienia osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wstępu na teren nieruchomości
i do pomieszczęiw celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu'

j) udostępnienia Przedsiębiorstwu miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy,
celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

$ 11

W przypadku wystąpienia awarii naprzyłączu będącym własnościąodbiorcy, zobowiązany
jest on do:

a) niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o konięczności v,lyłączenia wody i/lub
zamknięcia odpływu ścieków oraz ponownego uruchomieniaprzyłączy po usunięciu awarii,

b) nlervłłocznego zawiadomienia Zarządcy drogi, jeŚli awaria jest w pasie drogowym'
c) niezwłocznego usunięcia awarii, pod rygorem wypowiedzenia przęz Przedsiębiorstwo umowy

o zaopattzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
d) pokrywania wszelkich kosztów i strat spowodowanych awariąlub opóźnieniem w jej usunięciu.

$12

odbiorca winien odpowiednio zabezpieczyó pomieszczenia na wodomierz i urządzenie pomiarowe
w celu zapewnienia warunków ich prawidłowej pracy otaz zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub działaniemniskich temperatur, atakżeprzed dostępem osób nieuprawnionych.

... 
$ t'

odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamianiaPrzędsiębiorstwa o wszelkich
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierzy lub utządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu

plomby,
b) zmianachtechnicznych w instalacji wewnętrznej, które mogąmieć wpływ nadziałanie sięci.

$14

odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie
ścieków. W przypadku opóŹnienia w zapłacie za świadczone usługi Przedsiębiorstwo ma prawo

naliczenia Odbiorcy odsetek ustawowych.
$ls

odbiorca zobowięarty jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach
własnościovYych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział IV
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorceTni usług

$16



2.

3.

1. Przedsiębiorstwo jest obowiązafle do zavłarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków z osobą której nieruchomość została przyŁączona do sieci i która wystąliła z pisemnym

wnioskiem o za'warcie umowy zzachowaniem poniższych terminów.
odbiorca w terminie 7 dni od daty podpisania Protokofu odbioru końcowego przyłącza składa

do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o za'warcie umowy (Załącznik nr I), a w przypadku zmiarty

osoby tego odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług,

niezwłocznie w po jej wystąpieniu" Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu
dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w trybie o którym mowa w $ 43

Regulaminu następuje po złożeniuprzezodbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.
Przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od daty złoŻenia wniosku przedkłada odbiorcy do podpisu

projekt Umowy.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 mająodpowiednie zastosowanie również w przypadku składania ptzez

właściciela \ub zarządcę budynku więlolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami
korzystaj ąc ymi z lokali.

5. Umowa może byc zavłarta z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym.

$17

1. Umowa winna w szczególności zawieruó postanowienia określone w art. 6 ust.3 ustawy oraz
wskazywać miejsce publikacji Regulaminu .

W przypadku gdy przyłącza Są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialnośó Przedsiębiorstwa
za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez nie
ur ządzen wo do c i ągo wyc h i kanalizacyj nych.
W umowach dotyczących odprowadzania ścięków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia

obowiązujących przepisów prawnych dotyczących dopuszczalnych zanteczyszczen ścieków
przemysłowych oraz waruŃów ich wprowadaania do vrządzefikanalizacyjnych, o których mowa

w$4ust.3.
Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania
ścieków, Przedsiębiorstwo moŻę zawrzećjedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

ścieków.

$18

Umowa moŻebyć zawarta z osobami korzystającymi z lokalu na wniosek właściciela lllb zarządcy

budynku więlolokalowego.
Wniosek, o którym mowa w ust.1 za'wietal.

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określęnie rodzaju Ę'tułu pfawlrego

do zajmowanego lokalu wTaz zę zgodą takiej osoby na zawurcie umowy, potwierdzoną

własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach

rozliczaniaróŻnic powstałych w wyniku odczytów dokonanych zgodnie z $ 24

Do wniosku dołączasię schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym
zawodomierzem głównym. 'l

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówió zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub

odprowadzanie ścieków z właścicielem llłb zaruądcą budynku wielolokalowego i osobami

korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione łącznie wszystkie warunki określone

w art.6 ust.6 Ustawy.

Ż.

3.

4.

1.

2.

-).

4.



4.

1.

2.
J.

1.

Ż.

5. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieó umowę właścicielowi lub zarządcy budynku
wielolokalowego' jeŻeli w trakcie jej obowiąąrwania nie zostanie spełniony chociażby jeden

z warunków opisanych w art. 6 ust. 6 Ustawy, a w szczególności uniemozliwiony będzie
Przedsiębiorstwu o dczyt wodomierzy we wcześniej uzgodnionym terminie.

$le

Postanowienia umowy nie mogą ogtaniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów
Ustawy, przepisów wykonawc zy ch oraz po stanowień Re gulaminu.

$20

Umowa j es t zawier ana na czas nieokreślony lub okre ślony.
Umowa winna określaó warunki jĄ rozwiązania,
Zmiana rrmowy następuje poprzez zavłarcie nowej umowy lub w formie aneksu na piśmie, pod

rygorem nieważnoŚci.
Nie wymaga formy pisemnej zmianaumowy dotyczącatarył lub adresu do korespondencji.

s21

Umowa moŻebyć rozwiązana w kazdym czasie w drodze porozumienia stron.

Umowa zawarta na czas nieokreślony moŻe byó tozwiązana ptzezkuŻdąze stron za uprzednim
dwumiesięc7n|ym okresem wypowiedzenia dokonanym przez złoŻęnie oświadczenia w formie
pisemnej.
Umowa zawafta na czas określony może byó rozwiązana przez kuŻdą ze stron za uprzednim
jednomiesięcznym okresęm wypowiedzerrla dokonanym przez zŁoŻenie oświadczenia w formie
pisemnej.
Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadkach przewidzianych
w s 4Ż ust.1 Regulaminu. odstąpienie od umowy następuje popIzez oświadczenie
Przedsiębiorstwa.
Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą ftzyczna, utraty ptzez
Przedsiębiorstwo legitymacji do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
Umowa za'warta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalołVym lvygasa poza
przypadkami podanymi w ust.5, również w przypadku wygaśnięcia umowy zawartĄ przez
Frzedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcanieruchomości, w której znajduje się lokal.

s22

Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub
kana\izacyjne go oraz demontażu wodomierza.

Rozdział V
Sposób rozliczeńw oparciu o ceny i stawki opłat

4.

5.



$23

Rozliczenia z odbiorcaml, za zbiorowe zaopatrzenię w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścięków
prowadzone sąptzez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryĘ wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczęfl' za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr I27, poz.

886 ).

s24

I1ość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wskazań wodomierzy. W przypadku zawarcia
umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody
ustala się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych zainstalowanych przy wszystkich punktach
czetpa\nych. Róznice między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy
lokalowych' o których mowa w $ 18 płacizarządca lub właściciel budynku.

$2s

W przypadku niesprawności wodomierza, lub braku możliwoŚci odczytu rozliczenia dokonuje
się w oparciu o:

a) średnie zuŻycie wody w okresie 3 miesięcy ptzed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest

to możliwe na podstawie średniego zuĘcia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego
lub iloczynu średniomiesięcmego zuŻycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wodom letza,

b) średniomiesięcznego poboru wody zfaktycznego okresu jeżeli trwał on krócej niz 3 miesięcy.

''$ru

1. I1ość odprowadzanych Ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenpomiarowych.
2. W razie braku urządzeńpomiarowych ilośó odprowadzanych ścieków ustala się jako równąilości

pobranej wody.
3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie ru$ej wody uwzględnia

się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zuĘcia na ten cel ustalona jest na podstawie

wskazań dodatkowego wodomierza.
4. W przypadku poboru wody z LLJęÓ odbiorcy, ilośó ścieków wprowadzonych do wządzen

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza, jako równą
ilości pobranej wody z własnego ujęcia.

5. W sytuacji' gdy odbiorca korzysta z wody dostarczanej przez inne Przedsiębiorstwo ilośó
ścieków wprowadzanych do wządzen kanalizacyjnych ustala się na podstawie wskazań
wodomięrza będącego własnością tego Przedsiębiorstwa.

s27

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy obowiązujący odbioicę w zależnoŚci
od warunków technicznychi ekonomicznych świadczenia usług atakże postanowień określonych
w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminuzapłaty.



?

J.

Dopuszcza się obowiązywanie roŻnych okresów obrachunkolvych dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.
Datę' formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze wystawianej dla danego
Odbiorcy.

s28

Prry rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryĘ zatwterdzoną
uchwałąRady Gminy w Czarnej bądŹ wprowadzonąw trybie art.24 ust. 8 ustawy.

52e

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie intemetowej
Urzędu Gminy pod adresem sieciowym rł.vl"w.gminaczarna.pl w terminie określonym w art.24 ust. 7
lub 9 ustawy.

1.

$30
Taryfa obowiązuje przez I rokzuwzględnieniem wyjątków okreŚlonych w ustawie.
Zmiana taryfy nie wymag a zmiany umowy.

$ 31

odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i/lub odprowadzone ścieki w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury.
Zgłoszenie p:Zezodbiorcę zastrzeżeńddbtrzymanej faktury nie wstrzymuje jej zapłaĘ.
W przypadku wystąpienia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności,
chyba Że odbiorcazaŻądajej zwrotu, co nastąpi w ciągu 14 dni od daty złoŻenia pisemnego
wniosku w tej sprawie.

Rozdział VI
Warunki przyłączenia do sieci

$32

Przedsiębiorstwo w celu rcaIizacji zadai, o których mowa w art. 3 ustawy, zawiera z osobami
ubiegającymi się o przyłączenie, Umowy o Zapewnieniu przyŁączenia projektowanej inwestycji
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Umowy o zapewnieniu zawierane Są na wniosek osób ubiegających się o przyłączenie
zzastrzeŻeniem postanowień $ 39 Regulaminu.
W przypadku braku technicznych mozliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, skutkujących niemożnością świadczenia usług przęZ Przedsiębiorstwo, pomiędzy
Przedsiębiorstwem a osobą ubiegającą się o przyłączenieo moze zostaĆ zawarta Umowa
przedwstępna o przyłączenie i przekazanie na rzecz Gminy odcinka przewodu wodociągowego i/
tub kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie, okreŚlająca zasady finansowania jego

budowy oraztryb przekazania Gminie na podstawie odrębnej umowy przekazania .

1.

2.

2.
A

1.

Ż.

a
J.



4. Projekfy właściwych umów, o których mowa w punktach 1 i 3 Przedsiębiorstwo przedl<łada
do podpisania w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. (załącznik nr 2 i załącznik nr j)

5. Wniosek o zawarcie umowy o której mowa w ust. 1.powinien zawietac
1) nazwę wnioskodawcy,
2) adres podłączanej nieruchomości'
3) określenie:

a) rodzaju instalacji odbiorczych,
b) ilości iprzeznaczenie wody oraz charakterystykę jĄ zuŻycia,
c) ilości i todzaju ścieków, a w przypadku odbiorców przemysłowych również jakości

odprowadzanych ścieków,
d) datę i podpis wnioskodawcy,

6. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo moze WraziÓ zgodę na przyłączenie osobie,
którakorzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawlym.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust.l osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna
załączyć:
1) dokument potwierdzający t}tuł prawny do korzystaniaz nieruchomości, której dotyczy
wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym inne informacje
o uż1.tkowniku.
2) kopię mapy zasadniczej w skali 1:1000' określającąusytuowanie nieruchomości, o której
mowa w ust.l, względem istniejących sieci wodociągowej ikanalizacyjnej onz innych obiektów
i trządzeń uzbroj enia terenu.

8. Projektowanie przyłączy kana|izacyjnych i wodociągowych odbywa się na podstawie warunków
technicznych przyŁączenia wydawanych w trybie $ 33 Regulaminu przez Przedsiębiorstwo
na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

9. odpłatność za usługę zwlązanąz wydaniem warunków przyłączenia ustalane jest na podstawie
obowiązując ej taryfy. |'''

$33

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie
dłlnszym niż 30 dni od dnia złoŻenia wniosku . (załącznik nr 4 )

2. Warunki ptzyłączenia sąważne Żlataod dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny okreŚlaÓ w szczególnoŚci:

1) miejsca i sposób połączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy'
2) minimalne i maksymalnę dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
3) dopuszcza|nąilość i jakość odprowadzanych ścieków
4) wymagania dotyczące:

a) miej sca zainstalowani a wodomie rza głóvłne go,
b) mi ej s c a zainstal owan ia lt ządzenia p omi aro we go'
c) materiałów zalecanych do budowy,
d) termin ważności warunków przyłączenia.

4. Przedsiębiorstwo moŻe odmówić wydania warunków technicznych, jeŻe|i nie posiada
technicznych możliwościprzyłączenia. . l

5. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyŁączenia, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawięrać
1) nazwę wnioskodawcy,
2) adres podłączanej nieruchomości,
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określenie:
a) rodzaju instalacji odbiorczych,
b) ilości i przeznaczenie wody oraz charakterystykę jej zuŻycia,
c) ilości i rodzaju ścieków, a w przypadku odbiorców przemysłowych

odprowadzanych ścieków.
d) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do

dostarczana woda, a w szczególności powierzchnia użytkowa
(mieszkalne, użytkowe itp.),

e) datę i podpis wnioskodawcy
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna

załączyc;
a) dokument potwierdzający t1tuł prawny do korzystania z nieruchomości' której dotyczy
b) wniosek, & W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym inne

informacj e o uży'tkowniku.
c) kopię mapy do celów projektowych w skali 1:1000, okreŚlającą usy.tuowanie

nieruchomości, z względem istniejących sieci wodociągowej i kanaItzacyjnej oraz
innych obiektów iurządzen uzbrojenia terenu.

1.

$34

Przedsiębiorstwo uzgadnia projekty budowlano-wykonawcze budowy przyłączy wodociągowo _
kanalizacyjnych w terminie 14 dni od daty wpływu dokumentacji.
Podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych jest zaopiniowany i uzgodniony projekt techniczny.
Przedsiębiorstwo winno byó powiadomione o terminie rozpoczęcia prac i planowanym terminie
ich zakończęnia.
określone w warunkach próby i odbio|rj' częŚciowe oraz końcowe są przeprowadzane ptzy
udziale upowa:Żnionych przedstawicieli stron.

$3s

Na pisemny wniosek odbiorcy Przedsiębiorstwo określa wymogi techniczne montazu
wodomierzy dodatkowych. (załącznik nr 5 )
Wykonanie dodatkowego układu pomiarowego otaz układu określającego ilość ścieków
wprowadzanych do kanalizacjt sanitarnej pozostaje po stronie Odbiorcy. Wodomierze
do zamontowania w tych układach ptzekazuje Przedsiębiorstwo.
odbiorca jest zobowiąZany niezvłŁocznie powiadomić o zakonczeniu prac montazowych
i umożliwić przedstawicielowi Przedsiębiorstwa sprawdzenie poprawności ich wykonania
Potwierdzenie zaŁoŻenia plomb na półśrubunkach wodomierza jest podstawą do tozpoczęcia lub
TozszerzefLia świadczonych usług .

$36

Przedsiębiorstwu przysługuj e prawo :

a) kontroli wszelkich prac zvłiązanych z budową przyłączy wodociągolvych i kanalizacyjnych
pod względem zgodności ich realrizacji z wydanymi warunkami ptzylączenia, projektem,
pozwoleniem na budowę i warunkami technicznymi wykonania,
b) egzekwowania wydanych zalęceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację
r e alizow anych p o dłączeń.

1.

3)

również jakości

którego będzie
i rodzaj lokali

2.

a
-'t -

2.

-).

4.

1.
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]. Przed włączeniem do sieci Inwestor zgłasza do odbioru technicznego roboty zanikowe
wybudowan ego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

j. Protokół odbioru technicznego ptzałącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wszczególnieniem ptzeznaczenia przyŁącza (rodzaju:

wodociągowe' kanalizacyjne) , średnicy, materiałów i długości,
c) opis rozwiąań technicznych przejść kolizyjnych z innymi elementami infrastruktury'
d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

0 podpisy członków komisji.

4. Włączenia do gminnej sieci wodociągowej nowo realizowanych ptzałączy wodociągowych
dokonują wyłącznie służby Przedsiębiorstwa, lub inni wykonawcy za zgodą i pod nadzorem
Przedsiębiorstwa.

5. Włączenia przyłączy do sieci kanalizacyjnej mogą dokonać vłyłącznie słuzby Przedsiębiorstwa
lub inni wykonawcy zazgodąi pod nadzorem Przedsiębiorstwa.

$37

1. odbiór końcowy przyłącza dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku (załącznik nr 6)

z}ożone go pr zez odbiorcę

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zalilerać:

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, adres podłączanej nieruchomości,

b) rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kdnalizacyjne),

c) dane wykonawcy,
d) datę i podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku odbiorca ubiegający się o odbiór ptzyłączazałącza:
a) dokument potwierdzający t1tuł prawny do korzystaria z nieruchomości, której dotyczy
wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym inne informacje
o użytkowniku,
b) uzgodniony projekt techniczny,
c) pozwolenie na budowę (jeŻeli jest wymagane przepisami ustawy _ prctwo budowlane),
d) inwentaryzację powykonawczą wykonanego ptzyŁącza wraz z kopią szkicu z wykonanej
inwentaryzacji,
e) protokół próby szczelności sporządzony przezwykonawcę,

0 protokół odbioru technicznego przyłącza,
4. Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia pod

względem technicznym i formalnym, jego podpisanie ptzęZ strony upoważnia odbiorcę
do złoŻeniapisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

5. Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze wodociągowe i rozpoczyna dostawę wody oraz
odprowadzanię ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niŻ w terminie 7 dni od daty
zaw arcia umowy i zamontowania wodomierza główne go.

$38
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1. Realizację budowy przyłączy oraz studni wodomierzowych lub pomieszczeń przewidzianych
do lokalizacji wodomierza głovłnego, jak równięŻ urządzeń pomiarowych odprowadzanych
ścieków i urządzen przeciw zalewowych, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca
się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2' Realizacja rozbudowy lxządzei zaopatrzenia w wodę i vrządzeń kanalizacyjnych odbywa
się na zasadach określonych Ustawą.

Rozdział VII
Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo_kanalizacyjnych

$3e

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku
wystarczających mocy produkcyjnych oruz braku warunków technicznych umożliwiających
realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówió przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez
uzyskania warunków technicznych od Przedsiębiorstwa' bądź zostało wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczeeólnych latach wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji utządzefi wodociągowych i kanaIizacyjnych
opracowane na podstawie studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego
gminy oraz miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

..' $ 40

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest
zaulór za wodomietzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy
odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest
granica nieruchomości gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własnośó
Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności , w przypadku
lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy
odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budyŃu.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usługi
dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia
sieci kanali zacyjnej z przyŁączem.

Rozdział VIil
Sposób postępowania w przypadku niedotrrymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

$41
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1.

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiębiorstwo zobowiązane
jest poinformowaó odbiorców w sposób zvłyczĄowo przyjęty (rozplakatowanie lub ogłoszenie
u lokalnych mediach) co najmniej na dwa dni przed ich planowanym terminem.
W razie przetw w dostawie wody ptzebaczającej Ż4 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane jest

zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacjii warunkach
korzystania.
Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru pobierane są opłaty na podstawie cen

i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach.

s4Ż

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków moŻe nastąpiÓ bez uprzedniego
zawiadomienia odbiorców w przypadkach gdy występują warunki stwarzające zagroŻenie dla
Życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczegolności gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagroŻenie dla Życia zdrowia
i środowiska.

wstrzymanlu zaopatrzęnia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust.l,
Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców w sposób zvłyczajowo przyjęty.

$43

Przedsiębiorstwo moŻeodciąó dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe |tlb * przYł1cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie
z przepisami prawa,

b) odbiorca nie uiścił należności za peŁne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu
ott zy martia up omnieni a w sprawi e ure gulow aria zale głej o płaty'

c) jakość wprowadzanych Ścieków nie spełnia wymogów okreŚlonych w przepisach lub
stwierdzono celowe uszkodzęnie albo pominięcie urządzenia pomiarowe go,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścięków to jest

bez za-warcia umowy, jak równieŻ przy celowo uszkodzonych albo pominiętych
wodomierzach lub urządzeniach pomiarovvych.

Przedsiębiorstwo, które odcięło dostawę wody z przyczyny' o której mowa w ust.l pkt 2, jest

obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej

do spożyciaprzez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. odcięcie
dostawy wody lub zamknięcie odpływu ścieków skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania
okresów wypowiedzenia.
Przedsiębiorstwo o zamiarzę odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłączakanalizacyjnego
oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia
Powiatowego Inspektora Sanitamego, Wójta Gminy Czama oraz odbiorcę co najmniej 20 dni
przedplanowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłączakanaltzacyjnego.

Działanie Przedsiębiorstwa w warunkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) nie stanowi

nienależ1.tego wykonania umowy' której rcalizacja zostanie podjęta po spełnieniu obowiązków
lub wykonaniu świadczenia wzajemnęgo przez odbiorcę.

$44
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1. Jeżeli jakość ścieków dostarczanych do urządzeń kala|izacyjnych nie spełnia wymogów

określonych przepisami prawa lub umową Przedsiębiorstwo może okresowo powstrzymaó się

od zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, o ile pozwa|Ąąna to techniczne i technologiczne

możliwości Przedsiębiorstwa.
2' odbiór ścieków w wałunkach ust.1 moŻę nastąpió za dodatkowa opłatą określoną w taryfie

i umowie. Koszty kontroli jakości ścieków w tym okresie pokrywa odbiorca.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług. Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana

informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

$4s

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom informacji dotyczących występujących

zaąócenzaopatrzeniawwodęiodprowadzaniaściekóworaza'wariiurządzen
wo do c iągolvych l' kanaIizacyj nych.
2. Informacji udziela się:

1) niezwłócznie w przypadku interwencji osobistych lub za pośrednictwem urządzeit

telekomunikacyjnych skierowanych do Przedsiębiorstwa,
2) w ciągu 14 dni na pisemne skargi.

$46

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców o planowanych zmianach

warunków technicznych zaolpatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem

umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszymniŻ 12 miesięcy.

2.
a

$47

1. odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących
w terminię 14 dni od dnia, w którym zakoflczyŁa się
od zaistnienia nieprawidłowości w świadczeniu usług.

ilości i jakości świadczonych usług
ptzeTwa w świadczeniu usługi, albo

w formie pisemnej.

bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż

Reklamacje, o których mowa w ust.l, wnoszone sąprzez odbiorcę
Reklamacj a powinna zawieruć
a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,
b I przedmiot reklamacj i,
c/ przedstawienie okolicznoŚci uzasadniaj ących reklamację,

dl zgłoszenię roszczenia o odszkodowanie'
e/ numer i datę Umowy,
f/ podpis Odbiorcy.
Prżedsiębiorstwo jest zobowiązane załatwić, reklamacje

w terminie 14 dni od dnia jej złoŻenia.
5. Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego

niŻw terminie 30 dni od dniajej złoŻęnta.

4.

15
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ó" \\- pr4padku, gdy reklamacja dotyczy obnizenia jakości Świadczonych usług w tym dostawy
lvody' potwierdzoną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego' w stosunku do ustaleń jak
lv umowie, odbiorca ma prawo Żądać upustu w zakresię ceny zausługę.
Wielkość maksymalnego upustu, otaz warunki jego zastosowania określa umowa.
Jezeli umowa nie stanowi inaczĄ maksymalny upust z tytułu obniżonej jakości świadczonych
usfug dostawy wody i odprowadzanta Ścieków, łącznie nie może przekroczyć, 20 % kwoty
naleźności wyliczonej na podstawie wskazań wodomierzy i urządzenia pomiarowego oraz
aktualnych taryf dla danej taryfowej grupy odbiorców.
Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. odpowiedŹ winna
zau,ieraó;
al nazvł ę Przedsiębiorstwa,
b/ powołanie podstawy prawnej,
cl tozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,
d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzeniaroszczeńw innym trybie'
e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem

zajmowane go przez niego stanowiska.
10. w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całoŚci lub w

na reklamację winna zavlieraÓ uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia

rczp atr zenia, a takŻe o wys oko śc i i pr zy znane go upustu.

T

8.

9.

części, odpowiedź

odbiorcę o wyniku

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

"..$ 48

Woda do celów przeciwpożarowych dostępna jest rv szczegóIności za pośrednictwem hydrantów
zainstalowanych na sieci wodociągowej oraz z punktów poboru wody zlokalizowanych w siedzibach
jednostek OSP.

$4e

Uprawnionymi do poboru wody na cele ptzeciwpoŻarowe Są:
a) Jednostki oSP z terenu Gminy Czama i inne jednostki oSP biorące ldział w akcjach

ratowniczo - gaśniczych,
b) Państwowa Straż Pożama,

$s0

Uprawnieni do poboru wody na cele ptzecivłpoŻarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
zobowiązani sądo:

a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poŻaru nięzwłocznie
o jego wystąpieniu.

b) składania pisemnego raportu do Przedsiębiorstwa o ilości
do prowadzonej akcji ratowniczo _ gaśniczej nie pózniej niż7 dru

$ sl

I6

po otrzymaniu zgłoszenta

pobrańej wody zuż1,tej
po jej zakonczeniu.
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Zapeurrienie dostawy wody na cele przeciwpoŻarowe następuje na podstawie rrmowy zawieranej
pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwo obcięa Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny
ustalone w taryfie.

3. I1ość wody pobieranej na cele przeciwpożalowe wTaz z określeniem punktów poboru jest
ustalana na podstawie pisemnych raportów składanych ptzez jednostkę Straży Pożarnej
w umownie ustalonych okresach.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

$s2

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa' a w szczególnoŚci
ustawy z dnia 7 czerwca 200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzariu
ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

$s3

Z dniem wejścia w Życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/367l06 Rady Gminy w Czarnej
z dnia 26 puŹdziemlka 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

t.

$s4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czamej.

$ss

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Gmiły

I7



\\NIOSKODAWCA:

Zalączniknr l

WYIOSEK o ZAWARCIE UMowY lo ZAoPATRZENIE w woDĘ
I oDPROWADZANIE ŚCIBKÓW/*

(miejscowośó, dnia)

imię i Nazwisko..

Adres do korespondencji:

ADRESAT:

Z AIęL AD U SLUG KOMUNALNYCH
w CZARNEJ

WNIOSEK Nr .........../............./...

o zawarcie umowy lo zaopatrze"nie w wodę i odprowadzanie ścieków/*

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia l 
"rr"r*"u 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z pożn. zm.) oraz $ 16 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków wnoszę o zawarcie umowy.

Posesia podłaczona iest bezpośrednio do sieci wodociagowei*:

! tak ! nie

Planowane nlĘcie wody: ................... m'/ miesiąc lub ilość osób na posesji

Stan początkowy wodomierza ............. m3. Rozliczenie od dnia

Ścieki z posesii odprowadzane sa do*:

kana|izaĄi sanitarnej: ! bezpośrednio

! poprzez instalację innych użytkowników

! zbiornika bezodpływow€go - szamba.
Budynek*:
! zamieszkany ! w budowie J dziaŁkaniezabudowana 

i

Mieisce lokalizacii wodomierza*: ! studzienka wod. ! budynek

18



WurĘczeniu*:

ffi e-łopię aktu własności

ffi "ąx. t'ięgi wieczystej,

il iry-a"n*"nt potwierdzający stan prawly
nieruchomości:

Oświadczam' że jestem*:

! właścicielemposesji,

! współwłaścicielem - udzial:

n zarządlcą,

! dzierżawcą.

I
T'{iniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy' która zostanie za-wafta
po ltzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów' w tym załącznika
graficzrrego orM dokumentów nie dołączonych W chwili jego składania:

...................) z mocą obowią4ującą od dnia złoŻęnla
wniosku. Fakturowanie usŁug, świadczonych ptzez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia
złożentawniosku lub od daty uzgodnionej z odbiorcą.

* - niepotrzebne skreślió

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach
związanych z przygotowaniem umowy.

( Czvte I nv pod pi s w nio skod awcv)

w Jaro
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Zalączniknr2

\ł}TOSEK o ZAWARCIE UMowY o ZAPEWNIENIU PRZYŁĄCZENIA
\mRLCHOMOŚCI Do SIECI woDoCIĄGowEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

(miejscowość' dnia)

$]]OSKODAWCA:

{mrie i Nazwisko

-Ądres do korespondencji:

ADRESAT:

Z AI<Ł AD USŁUG KoMUNALNYCH
w CZARNEJ

WNIOSEK Nr ........./.. ...1....1....1....

o zawarcie umowy zapewniającej przy"łączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
i kanźilizaryjnej.

L Mając na uwadze zapis art. 6I ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę o zaułarcie stosownej umowy dla nieruchomości
położonej w miejscowości ...'..... (działka geodezyjna nr ....................)

n. Informuję, Że wlw działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

terenu .

11I. Pozostałe informacje istotne dla zavłarcia umowy: (np. czy zabudowa jednorodzinna czy

wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany' charakterystyka prowadzonej

działalnoŚci' charakter Ścieków itp.)

czytelny podpi s wnio skodawcy
(pełnomocnika) ,

za|ącznik:
1 . Kopia mapy zasadniczej w skali 1 :1000

tel.

Ż0

;lłiy Gryiny



wNI(xWK o ZAWARCIE t]MowY PRZEDWSTĘPNEJ
I PRZEKAZAhIIE NA RZECZ GMINI-Y ODCINKA

Załączniknr3

o PRZYŁĄCZENIE
PRZEWODU

woDoCąGowEGo I/LIJB KANALIZACYJNEGO

tel.

(miejscowośó, dnia)

Wi\iIOSKODAWCA:

hię i Nazwisko.

Adres do korespondencji :

ADRESAT:

z AKł' AD USŁUG KoMUNALNYCH
w CZARNEJ

WNIOSEK Nr ........./.. ...1....1....1....

o zawarcie umowy przedwstępnej o przyłączenie i przekazanie na rzecz Gminy odcinka
przewodu wodociągo{Vego i/lub kanalizaryjnego.

nI. W oparciu o zapisy $ 32 Regulaminu jak również w sytuacji braku technicznych możliwości
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanaIizacyjnĄ Wnoszę o zawarcię stosownej umowy
dla nieruchomości połoŻonej w miejscowoŚci ... (działka geodezyjna nr
....................)

Iv. Informuję, Że wlw działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
terenu .

ilI. Pozostałe informacje istotne dla zawarcia umowy: (rp. cry zabudowa jednorodzimfl czy
wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany, charakterystyka prowadzonej
działalności, charakter ścieków itp.)

;;ń"hńó;ili;;kil;;;
(pełnomocnika)

załącznikz
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:100

2I



Załączniknr 4

\I,Ę}1OSEK o WYDANIB wARUNKow PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMoŚCI
Do SIECI woDoCIĄGowEJ LUB KANALIZACYJNEJ

(miejscowość, dnia)

\\}IOSKODAWCA:1

Imię i Nazwisko

Adres do korespondencji:

ADRESAT:

ZAKL AD USŁUG KoMUNALNYCH
w CZARNEJ

WNIOSEK Nr .........../............./....
o określenie warunków technicznych prryłączenia do sieci

Ł'

I. Na podstawie $ 33 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wnoszę o określenie
warunków technicznychprzyŁączenia do sieci :

! wodociągowej - zapotrzębowanie wody ...... 1m3la;

! kanalizacji sanitarnej _ ilość ścieków 1m3la;

dla nieruchomości położonej w miejscowości (działka geodezyjna
nr ....................)

il. Pozostałe informacje istotne dla wydania warunków technicznych: (np. czy zabudowa
jednorodzinna czy wielorodzinna, czy budynek istniejący czy nowoprojektowany' charakterystyka
prowadzon ej działalności, charakter ścieków itp.)

'JeŻeli wnioskodawcąjest przedsiębiorca na\eĘrozszerzyć zakres danych o numeryNIP, REGON, KRS lub ewidencję
działalności gospodarczej
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mn lhmt
il!". oświndcm- m je*em ".. nieruchomości opisanej \ł_ pl:t I tłniosku na podstawie

--"-... i n- załryzenir.l przedkładam odpis tego tytułu pra\łnego.

1. Zgodhie z UchrłałąNr ..... Rady Gminy w Czarnej z rlnla .'.. w sprawie

zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczen za zbiorowe zaopaftzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków. opłata za vłydarue warunków przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej wynosi

..-. zł. lsłownie: .../,a do sieci kanalizacyjnej wynosi

zł. lsłownie

Płatna w dniu wdania warunków przyłączenia na podstawie wystawionej faktury VAT.
vI. oświadczam, Że vłyraŻam zgodę na przetwarzatie moich danych osobowych w zakresie

niezbędnym do rcalizacji niniejszego wniosku.

czytelny podpis wnio skodawcy
(pełnomocnika)

Załączniki, "

2. Mapa sytuacyjno _ wysokościowa w skali 1 :1000

3. Decyzja lokalizacyjna (w przypadku posiadania)

4. Tytuł prawny
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Załącznik nr 5

WNtosE,ToWYDANIEWYMoGOW^TECHNICZNYCHMoNTAZU
DoDATKowEGo UKŁADU P oMIARowEGo Zu ŻY CIA'.DY Go SP .DARCZEJ

WNIOKODAWCA:

Imię i Nazwisko
Adres do koresPondencji

(miejscowośÓ, dnia)

PodPis wnioskodawcY

tel. ............

ADRESAT;

Z 
^|<ł. 

AD U SŁUG KoMUNALNYCH
W CZARNEJ

Na podstawie paragrafu 35 ust. 1 Regu'aminu dostarc 1ania 
wody.i 3dProwadzania 

ściekow wnoszę

o określeni. *v-;gów technic""y"f;;;i;u dodatkon*ro .*łuar' pomiarowego zuŻycia wody

gospodarczej' 
r l :- -l^l-^lłznrrr ̂  ,i nr """""""" położonej

Układ pomiarowy wody gospodarczej będzie zlokalizowany' * 
"'""il' :::::

;; d,i;Ł*ewidencyj n"i 
". ""'"11,";, : . . . . . . . . . . . : :'#łffi:il:

frt.widyuuany pobor wody wynlesle '

Przedstawiając niniejszv wnigs.ek zobowiązuję się do zachowania wszystkich wymogów technicznych

i eksploatacyjnych jakió powinien.p"ł"#;_d;ó"tr.l*v "kŁ.d;;;arowy 
wody gospodarczej'

ł^;.ląrł24
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Załączniknr 6

WNIoSEK o DOKONANIE ODBIORU PRZYŁĄ CZAlwoDACIĄGowEGo
i KANALIZACYJNEGO/*

WNIOSKODAWCA:
(miejscowość, dnia)

Imię i Nazwisko

Adres do korespondencj i:

ADRESAT:
ZAKł' AD USŁUG KOMUNALNYCH
w CZARNEJ

WNIOSEK Nr .........../............./....
o dokonanie odbioru przylącza

I. Na podstawie $ 37 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
odbiór przyłącza:

wnoszę o dokonanie

! wodociągowego

D kanalizacyjnego

dla nieruchomości położonej w miejscowości (działka geodezyjna nr
... ....)

n. Dane wykonawcy

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru technicznego przyłącza.

Zalącznikiz

1. dokument potwierdzający ty.tuł prawny do
2. uzgodniony projekt techniczny,
3. pozwolenie na budowę,
4. inwentaryzacjępowykonawcząwykonanego przyłącza,
5. protokół próby szczelności spotządzony przezwykonawcę.

czytelny podpi s wnioskodawcy
(pełnomocnika)

korzystania z nieruchomości, .i
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