UCHWAŁA NR XXXIX/322/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 9 czerwca 2021 r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol
Na podstawie 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) i 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) Rada Gminy Andrespol uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Gminy Andrespol, po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków opracowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą
w Wiśniowej Górze przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt regulaminu na dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrespol, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/322/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 9 czerwca 2021 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol zwany dalej
Regulaminem, określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług świadczonych przez to Przedsiębiorstwo na terenie Gminy Andrespol.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028);
2) odbiorca usług - należy przez to rozumieć odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3) ustawy;
3) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2, pkt 4) ustawy;
4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;
5) wodomierz główny- przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt 19) ustawy;
6) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu
ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy;
7) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody,
zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy;
8) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony
w umowie;
9) wymagania techniczne – rozumie się przez to określane pisemnie przez Przedsiębiorstwo wodociągowo
kanalizacyjne warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej oraz na
podłączenie nieruchomości do tych sieci, stanowiące podstawę do opracowania dokumentacji technicznej.
3. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie także do taryfy tymczasowej
w rozumieniu ustawy.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
§ 2. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
minimalnego poziomu świadczonych usług:

ma

obowiązek

zapewnienia

następującego

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 przy zaworze za wodomierzem głównym w granicach
technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza
wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;
2) woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w odrębnych
przepisach;
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;
4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania sieci oraz urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych;
5) zakupu, zainstalowania, legalizacji i utrzymania wodomierzy głównych.
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2. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń w sposobie korzystania z wody przez
odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi
w szczególności suszą. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług
o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Dostawca usług zobowiązany jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej
informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 3. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób
niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie
wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
2) zabezpieczenia sieci wodociągowej przed cofnięciem się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej;
3) natychmiastowego powiadomienia
odprowadzanych ścieków;

Przedsiębiorstwa

o awaryjnych

zmianach

ilości

i jakości

4) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie
uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz
zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;
6) zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;
7) usuwanie awarii przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu;
8) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci;
9) użytkowania instalacji
kanalizacyjnej;

kanalizacyjnej

w sposób

niepowodujący

zakłóceń

funkcjonowania

sieci

10) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one
oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości
ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;
11) umożliwienie Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także
połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy
mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;
12) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i wykorzystanie przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach i na warunkach określonych w umowie.
§ 4. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu
Odbiorcy usług, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma
ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa
nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:
1) dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu znajdującego się za
wodomierzem głównym włącznie;
2) wstępu na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy usług, po okazaniu legitymacji
służbowej (upoważnienia) w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia
kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy dodatkowych, zainstalowanych przy punktach
czerpalnych, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów
i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odcięcia przyłącza
wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do
nieruchomości.
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Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 5. 1. 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.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym w postaci
ogólnych warunków umów.
§ 6. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§ 7. Umowa może być 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.
§ 8. 1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym
w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy
usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.
Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego z winy lub na wniosek Odbiorcy usług jest odpłatne i następuje po złożeniu przez Odbiorcę
usług wniosku o zawarcie umowy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług umowę
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.
3. W przypadku jeżeli przyszłym odbiorcą jest konsument w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z 2019 r. poz. 1495), wówczas przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z 2019 r. poz. 1495).
4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym
wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

lub

budynkami

§ 9. 1. Umowa zawiera w szczególności postanowienia wynikające z art. 6 ust. 3 Ustawy.
2. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w następujących
przypadkach:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne, wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków, nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jak również przy celowo
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. O zamiarze odcięcia
dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania
zastępczych punktów poboru wody Przedsiębiorstwo zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego,
wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw
wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku
po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi,
zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę.
3. Przedsiębiorstwo doręcza Odbiorcy usług oświadczenie na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy
wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego, skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 10. Przedsiębiorstwo wodociągowo—kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie
obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów o ile się takimi warunkami posługuje.
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§ 11. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami
usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 12. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
§ 13. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.
§ 14. 1. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej,
do której zaliczony został odbiorca usług wymaga podania taryf do wiadomości publicznej zgodnie
z przepisami ustawy.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania
odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie
obowiązującą taryfę.
4. Rozliczając Odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym (czyli
za okres rozliczeniowy obejmujący rozliczenie starej i nowej taryfy), Przedsiębiorstwo dokona oszacowania
zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami,
proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona
będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących
odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.
§ 15. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
§ 16. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku
możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości
świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego
zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w okresie czterech ostatnich miesięcy świadczenia usług przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe, na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego zużycia
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawnego wodomierza. W przypadku zawarcia umowy na czas
wynoszący mniej niż dwa lata przyjmuje się cały okres obowiązywania umowy.
§ 17. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa,
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody
pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana
jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
3. Odczyty wodomierzy dodatkowych podlegają rozliczeniu w sezonie wegetacji roślin, tj. od 15 kwietnia
do 15 września, przy czym w uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może zmienić okres powyższego
rozliczenia.
4. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na
własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 18. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie Spółki pisemny
wniosek o wydanie wymagań technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych.
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2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, może występować osoba
posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci albo osoba, która
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy;
2) adres podłączanej nieruchomości;
3) cel podłączenia (bytowe, przemysłowe);
4) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
5) przewidywaną ilość osób korzystających z przyłącza (orientacyjne zapotrzebowanie wody);
6) datę i podpis wnioskodawcy;
7) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w
przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do
nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
8) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 19. 1. Przedsiębiorstwo o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług określa warunki
przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni w przypadku gospodarstw
domowych oraz 45 dni dla wniosków dotyczących działalności gospodarczej, od dnia złożenia kompletnego
wniosku. W przypadkach szczególnych, przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie.
Projekt umowy o przyłączenie sporządza Przedsiębiorstwo.
2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia, określają:
1) miejsca i sposób przyłączenia przyłącza Odbiorcy usług do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
2) ciśnienie wody możliwe do podania z sieci;
3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;
4) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego
liczącego ilość odprowadzanych ścieków;
5) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;
6) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 20. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków
przyłączenia określonych w wymaganiach technicznych.
2. Umowa przedwstępna o przyłączenie do sieci, może być zawarta m.in. w przypadkach związanych
z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa taka powinna
w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób
rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.
§ 21. 1. Wymagania techniczne względnie umowa o przyłączenie, stanowi podstawę do rozpoczęcia
realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.
2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których
wzory określa Przedsiębiorstwo.
Rozdział 6.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO
PRZYŁĄCZA
§ 22. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego,
według zasad określonych w wymaganiach technicznych względnie umowie o przyłączenie.
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2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.
3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),
średnicy, atestami materiałów, protokoły badań i długości;
3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;
4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;
5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie;
6) podpisy członków komisji.
4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony, upoważnia Odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
Rozdział 7.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO
USŁUGWODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 23. 1. Dostępność do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej uzależniona jest od:
1) istnienia sieci wodociągowych lub sieci kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającymi
z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości
pozyskania przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnej wody nadającej się do spożycia przez
ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków
(wydajność oczyszczalni);
3) poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach, wyznaczają wieloletnie
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, opracowane na
podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz posiadanych środków finansowych;
4) posiadaniu tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek
określonych w ust. 1. 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 21 dni od daty wpływu do Przedsiębiorstwa wodociągowo—kanalizacyjnego wniosku, o którym
mowa w § 18 ust. 3 Regulaminu. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania
formy pisemnej i uzasadnienia.
3. Odbiorca usług odpowiada za sprawne działanie przyłącza kanalizacyjnego o którym mowa
w art. 2 pkt 5) ustawy.
4. Odbiorca usług odpowiada za sprawne działanie przyłącza wodociągowego o którym mowa
w art. 2 pkt 6) ustawy.
Rozdział 8.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNEWYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 24. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.
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2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również
obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza musi być wcześniejszy odbiór tych
urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać Przedsiębiorstwu do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem przyłącza należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do
odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
§ 25. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia
jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzonych protokołach.
§ 26. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
Rozdział 9.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 27. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty
w przypadku gdy ich czas przekracza 4 godziny.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 28. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług,
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie
Internetowej.
Rozdział 10.
OBOWIĄZKI ODBIORCÓW USŁUG ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEÓW
§ 29. 1. Odbiorca usług winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych,
poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich
temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz
przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego
posiadaniu. Do czasu usunięcia awarii Przedsiębiorstwo wstrzyma dostawę wody lub odbiór ścieków. Po
usunięciu awarii Przedsiębiorstwo wznowi dostawę wody lub odbiór ścieków.
§ 30. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:
1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu
plomby;
2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 31. Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków.
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§ 32. Odbiorca usług zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach
własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
Rozdział 11.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ
WYMIANY INFORMACJI W ZAKRESIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIU SCIEKÓW
§ 33. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody i odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług;
6) ujednoliconego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
7) aktualnego tekstu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Za dopełnienie
tych obowiązków uważa się informację zamieszczoną na stronach internetowych Przedsiębiorstwa lub
informację przekazaną drogą elektroniczną (e-mail).
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 21 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba
zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych
w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę
która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
§ 34. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te
usługi.
2. Reklamacje są zgłaszane w formie pisemnej.
3. Dokument reklamacji powinien zawierać:
1) dane reklamującego;
2) przedmiot reklamacji;
3) okoliczności uzasadniające reklamację;
4) numer i data umowy, której dotyczy reklamacja;
5) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację;
6) podpis odbiorcy.
4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
jednak niż 21 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu
poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
§ 35. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie
gminy;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
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4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze
wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją
siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej
wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.
§ 36. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub
ograniczeniem świadczenia usług, chyba że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności
w szczególności wówczas gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody;
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,
w tym samego Odbiorcy;
3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb
przeciwpożarowych.
§ 37. Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego
zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach:
1) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem
urządzeń i sieci;
2) wystąpieniem awarii i konieczności jej usunięcia;
3) działaniem siły wyższej, uniemożliwiające dalsze świadczenie usług;
4) nielegalnym lub bezumownym poborem wody;
5) nielegalnym lub bezumownym odprowadzaniem ścieków.
Rozdział 12.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 38. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych
posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych
zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 39. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfami.
§ 40. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.
§ 41. W kalkulacji ceny za utrzymanie ochrony ppoż. znajdują się składniki stanowiące sumę ceny wody,
kosztów bieżącego utrzymania hydrantów oraz kosztów utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E364298F-3A05-454F-9F83-D2C9CFE9E31E. Podpisany

Strona 9

§ 43. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę
Andrespol.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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