Uchwała Nr
Rady Gminy Nędza
z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1152 z późn.
zm.). uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany w dalszej części
Regulaminem zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§2
Traci moc Uchwała Nr LXXIV-443-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5967).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

załącznik do Uchwały
Nr
Rady Gminy Nędza
z dnia

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1. Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Nędza.
§2
1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne
wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
3. Do czasu uruchomienia budowanej oczyszczalni ścieków w sołectwie Ciechowice wraz z siecią
kanalizacyjną ścieki na terenie całej gminy odbierane są samochodami asenizacyjnymi.

Rozdział 2. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§3
1.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej
0,3 m³ na dobę t.j. rocznie 109,5m³;
2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w art.
8 ust. 1 Ustawy;
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody
pod ciśnieniem w zakresie od 0,05 do 0,6MPa mierzonego u wylotu na zaworze za
wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczonej wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi;
5) zapewnić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o parametrach określonych
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wydanym na podstawie art. 13
Ustawy. W szczególności, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od
mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości
korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do
ww. rozporządzenia oraz podstawowe wymagania chemiczne określone w części B załącznika
nr 1 do rozporządzenia. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne organoleptyczne,
fizykochemiczne i dotyczące substancji promieniotwórczych oraz dodatkowe wymagania
chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda określają kolejno części C i D załącznika nr 1
do rozporządzenia;
6) spełnienia warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia
jej niedoboru, określonych w zezwoleniu.
2.

W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w
ilości nie mniejszej niż 0,2 m³ na dobę t.j. rocznie 73 m³;
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków;
3) odbierać ścieki spełniające warunki określone w art. 9,10 i 11 ustawy;
4) zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków;
5) prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków komunalnych oraz
kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3. Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§4
1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę(i) lub odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną
umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług,
zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie
umowy, o którym mowa § 5 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie
w wodę(i) lub odbioru ścieków.
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odbioru ścieków może być zawarta na czas określony lub
nieokreślony.
4. Zawarcie umowy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
złożenia kompletnego wniosku.
5. Umowę, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, odbiorcy usług będącemu konsumentem należy udzielić
informacji, o których mowa w art. 12 i art. 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
§5
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odbioru ścieków z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:
1) imię, nazwisko ( lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca
prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;
4) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę;

5) oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa
wodociągowo- kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub
do przydomowej oczyszczalni ścieków,
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą doprowadzane przez wnioskodawcę
na podstawie zawartej umowy ( przemysłowe, bytowe, komunalne).

§6
Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o
zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę(i) lub odbioru ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo
–kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5
Regulaminu, a ponadto:
1) imię, nazwisko ( lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go
posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o
zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;
2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;
3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach
rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania
dodatkowych opłat wynikających
z taryfy za dokonywane przez przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne rozliczenie.

Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§7
1. Podstawą ustalenia ilości pobranej wody stanowią wodomierz główny, albo przeciętne normy
zużycia lub ilość ustalona w umowie.
2. Rozliczenia są prowadzone w oparciu o ceny i stawki określone w taryfie.
3. Ceny usług, które nie są zawarte w taryfach, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala
w cenniku, który dostępny jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średniego życia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
§8
1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
umowy jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie.
3. W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
4. Dostawcy ścieków przemysłowych zobowiązani są do zainstalowania urządzeń pomiarowych,
których wskazania będą podstawą rozliczania należności za odprowadzone ścieki.

§9
1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody(i) lub odbioru
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.
2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa w fakturze,
zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.
3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby
korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wystawia
odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne
faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami
korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawarło
odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę.
Rozdział 5. Warunki przyłączania do sieci
§ 10
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej (i) lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny
wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy
wraz z dokumentem (lub jego kopię) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie
działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do
korespondencji,
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
3) planowaną wielkość poboru wody i jej przeznaczenie,
4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego,
5) planowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju;
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane
ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania
i przeznaczenia,
3. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu
prawnego do korzystania z nieruchomości lub w sytuacji wyjątkowej oświadczenie osoby która
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .
4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z
kompletem załączników wydaje „Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej (i)lub kanalizacyjnej”. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków
może ulec wydłużenia do 30 dni.
5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne, w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, przesyła osobie ubiegającej się o
przyłączenie pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do
sieci.
6. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości do sieci są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
7. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i)lub kanalizacyjnej
w tym miejsca zainstalowania wodomierza głównego (i)lub urządzenia pomiarowego;
3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci;
4) dopuszczalną ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości i ich jakość;
5) rodzaj i wielkość rur;
6) określenie przypadków, kiedy odprowadzenie ścieków następuje do istniejących
studzienek, a kiedy wymagane jest wybudowanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

8. Wydając warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne bierze pod
uwagę kolejność przyłączania do sieci poszczególnych odbiorców oraz przybliżony termin, w
którym owo przyłączenie ma nastąpić.
Rozdział 6. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych
§ 11
1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się
faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody
nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również
możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);
3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych są:
1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) zdolność urządzeń wodociągowych do pokrycia zapotrzebowania odbiorcy i urządzeń
kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków,
3) zainstalowane wodomierze główne,
3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić należy:
1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem
z zachowaniem normatywnego spadku w kierunku spływu;
3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych;
4) zakaz nasadzeń drzew oraz lokalizowania obiektów małej architektury na trasie przyłącza.
4. Potencjalni odbiorcy usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mogą uzyskać
informacje dotyczące dostępności poszczególnych usług w siedzibie przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mogą być realizowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa
lub osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót. Roboty
budowlano-montażowe należy prowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 7. Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza
§ 12
1. W ramach prac związanych z
odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi
przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłączenia.
2. Odbiór częściowy robót ulegający zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia
gotowości do odbioru.
3. Przed zasypaniem należy sporządzić operat geodezyjny. Obowiązek sporządzenia operatu ciąży na
inwestorze.

4. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.
5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).
6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego
według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.
7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe,
kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;
3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;
4) adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze;
5) podpis członków komisji.
8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie
przez strony upoważnia odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział 8. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i
odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej
ścieków
§ 13
1. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody i
wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie
internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to
możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i
odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w
dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o
lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo
przyjęty sposób;
3) o ile to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
4) poinformować odpowiednie gminne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia
ciągłości świadczonych usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, na swojej stronie internetowej, w
mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców
usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, o
zaistniałych nie planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile
przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
4. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust.3 poinformować właściciela lub zarządcę budynku
nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne zawarło umowę o zaopatrzenie w wodę.
5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest
zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy
punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.

Rozdział 9. Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzeniu
ścieków
§ 14
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie
w wodę(i) lub odprowadzania ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody(i) lub odprowadzania ścieków, w tym o
planowanych przerwach w świadczeniu usług;
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych(i) lub kanalizacyjnych.
§ 15
1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości
świadczonych usług, wysokości naliczonych opłat za te usługi oraz funkcjonowania przyrządów
pomiarowych niezależnie od ich własności.
2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie po powzięciu informacji o wystąpieniu
zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez
zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w
siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu
wodociągowo – kanalizacyjnemu w inny sposób.
4. W przypadku zaniechania udostępnienia nieruchomości przez odbiorcę w celu rozpatrzenia
reklamacji, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wstrzymuje rozpatrzenie tej
reklamacji.
§ 16
W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Nędza taryfy;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków” obowiązujący na
terenie Gminy Nędza;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, z wyłączeniem
przypadku, o którym mowa w art. 21 ust 7 Ustawy.
Rozdział 10. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 17
1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z
przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.
2. 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.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych informacji
składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.
§ 18
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża
przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.
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