
BE"]RMTSTR.&
GMINY IMIASTA

Czerwroni<a- Leszczyny

zarzqdzenieNr #3lzl
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

dotyczqce konsultacii projektu uchwaly w sprawie przyjgcia ,,Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy i Miasta
Czenrion ka-Leszczyny"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. po2.1372), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 1057 zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr l)(/138/15
z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku

publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r- poz. 3888)

1.

zatzqdzam, co nastgPuie :

s1

Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjgcia,,Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy i Miasta
Czerwion ka-Le szczy ny" .

Ustalid termin przeprowadzenia konsultacji od 30.08.2021 r. do 06'09.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020 r-

poz. 1057 zp62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglaszaei
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpfywu

do Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2 ) pocztq elektronicznq na ad res e-mai I : ron. n @czerwion ka-leszczyny.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32431 17 60.
Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki nieruchomoSciami UrzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zauqdzenia.

2.
3.

4.

5.



2. Nie przedstawienie pzez v{w. podmioty opinii w terminie okre6lonym
w $ 1 pkt 2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej
mowawSl pktl.

1.

s3

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na shonie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr 362/21
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny

erpiekt z dnia 30 sierynia2o2'l t.

z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zatwietdzony przsz

ucHwALA NR.......,
RADY M|EJSK|EJ w czERwoii;;-'#lzczvr.recn

z dnia 10 wze1nia 2021 r.

w sprawie przyjecia "Regulaminu dostarczania wody iodprowadzania Sciek6w na terenie
Gminy i Miasta Czerudonka-Leszczyny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.,. Dz.U.
z 2021 t. poz. 13721w a iezku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatzeniu
w wode izbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U.22020r. poa.2028, zp62n. zm.), po dokonaniu
analizy projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny" opracowanego Wzez PrzedsiQbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizac.ii Sp. z o.o.
w Czerwionce-Les zczy nach

Rada Miejska w Czerwionce-Lezczynach
uchwala, co nastepuje:

sr.
Po zaopiniowaniu pzez Dyrektora Regionalnego Zazadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach -

Panstr rowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pzyjmuje sie "Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy i Miasta Czenrtrionka-Leszczyny", stanowiqcy zalqcznik do
niniejszej uchwaty.

s2.
Z dniem wejscia w 2ycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Rady Miejskiej w CzeMionce-

Leszczynach nr XLlll/373/06 z dnia 24lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody
iodprowadzania Sciek6w (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2006 r. Nr 43 poz.1218).

s3.
Vwkonanie uchwaty powieza sie Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
Uchwala wchodzi w zycie w terminie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym

Wo,ew6dztwa Slqskiego.
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ZalEcznik do uchwaly Nr ....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 10 wzeinia 2021 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rozdzial 1

Postanowienia og6lne

S1'

Regulamin okreSla prawa i obowiqzki pzedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego oraz

odbiorc6w uslug na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

52'

Uiyte w uchwale skr6ty oznaczajq:

1) ,,ustawa" - ustawQ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq

i zbiorowym odprowadzaniu 6ciek6w (tj. Dz. U. z 2O2O r. poz.2O28l;

2),,Przedsiqbiorstwo" - przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne;

3) ,,Odbiorca" - odbiorcq uslug, o kt6rym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

4) ,,umowa" - umowe o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie 6ciek6w.

Rozdzial2

Minimalny poziom uslug Swiadczonych przez przedsiqbiorstwo wodociegowo-kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w

53'

1. Przedsiebiorstwo na podstawie zawartej umowy:

1) dostarcza Odbiorcy wodq:

a) pod odpowiednim ciSnieniem w przylqczu, pomigdzy 0,05 do 0,6 MPa,

b)w iloSci 1,5 m3 na dobe,

c) o normatywnej jako5ci odpowiadajacej wodzie przeznaczonej do spoiycia przez ludzi, okre3lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy,

d) w iloici okre5lonej w warunkach przylqczenia;

2) odbiera icieki w spos6b ciqgly, o stanie iskladzie zgodnym z przepisami art.9-11 ustawy,

w iloici 1,5 m3 na dobq.

2. Przedsiebiorstwo zapewnia dostawy wody o jakosci przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
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i o parametrach nieprzekraczajacych wartoSci:

a) mQtno(d - akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian, zalecany zakres

wartoici do 1,0 NTU,

b) barwa, zapach, smak - akceptowalne przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian,

c) pH - 5,5+9,5,

d) przewodno5d elektryczna wla6ciwa w 25'C - 2500 pS/|,

e) 2elazo - 200 pgl|,

f) mangan - 50 pgl|,

g) chlor wolny 0,3 mgll,

h) bakterie grupy coli - 0 w 100 ml pr6bki,

i) clostridium perfringens (lqcznie ze sporami) - 0 w 100 ml pnSbki.

3. Umowa okre6la rodzaj 3ciek6w odprowadzanych przez Odbiorcq oraz dopuszczalny poziom

zanieczyszcze6 tych 6ciek6w.

54'

Przedsiqbiorstwo prowadzi regularnq wewnetrznE kontrolq jako5ci dostarczanej wody oraz jako6ci

odprowadzanych 6ciek6w przemyslowych.

5s'
1. Przedsiqbiorstwo zapewnia pnwidlowq eksploatacjq urzadzei wodociagowych

i unqdzei kanalizaryjnych, w tym dokonuje na wlasny koszt niezbQdnych napraw

2. Przedsiebiorstwo zapewnia niezawodne dzialanie przylqczy wodociqgowych

i kanalizacyjnych, o ile znajdujE sie w jego posiadaniu na podstawie tytulu prawnego (wlasnoSd,

prawa obligacyjne).

Rozdzial3

Warunki i tryb zawierania um6w z odbiorcami uslug

55'

1. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierai:

1) imie inazwisko (lub nazwq) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi dzialalnoS6
gospodarczq) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) wskazanie nieruchomojci, co do kt6rej wnioskodawca chce zawrzed umowq;

3) o(wiadczenie czy nieruchomo6d posiada wlasne u,jqcie wody;

4) o6wiadczenie na jakie cele bqdzie wykorzystywal dostarczonq wodq;

5) oSwiadczenie jakiego rodzaju Scieki bqdq odprowadzane przez wnioskodawcq (przemyslowe,
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bytowe albo komunalne);

6) o6wiadczenie okre5lajqce aktualny stan prawny nieruchomo(ci bqdi korzystanie

z nieuregulowanego stanu prawnego;

7) w przypadku osdb prawnych, przedsiebiorc6w i instytucji - kopia odpisu z wlaSciwego rejestru

wskazujqcego spos6b reprezentacji podmiotu.

2. Wniosek o zawarcie umowy moie byi zloiony przez wnioskodawcq w formie pisemnej.

3. Wniosek wlaiciciela lub zarzqdcy budynku wielolokalowego jest sprawdzany przez

Przedsiebiorstwo w budynku pod kqtem spelnienia przepis6w art. 6 ust. 5 - 8 ustawy przed

zawarciem umowy.

$7.

1. Przedsiqbiorstwo sporzqdza i przedklada wnioskodawcy projekt umowy niezwlocznie po

zloieniu kompletnego wniosku.

2. Umowa z nowym Odbiorcq - konsumentem jest zawierana w siedzibie Przedsiebiorstwa.

58'

1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujqce zmianE tresci umowy Odbiorca powinien

zglaszad w Przedsiqbiorstwie w ciqgu 7 dni.

2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiqbiorstwo nowej taryfy lub grupy

ta ryfowej.

3. Przedsiqbiorstwo moie skr6cid okres rozliczeniowy w przypadku co najmniej dwukrotnego w

ciagu roku kalendarzowego niewywiQzywania siq przez Odbiorcq z terminowego regulowania

naleino6ci.

Rozdzial4

Spos6b rozliczert w oparciu o ceny istawkioplat ustalone w taryfach

9s'

Rozliczenia za uslugi zaopatrzenia w wodq i odprowadzania 6ciekdw sq prowadzone przez

Przedsiebiorstwo z Odbiorcq w oparciu o ceny istawki oplat okreSlone w taryfie.

s 10.

1. lloid pobranej wody ustala siq na podstawie:

1) wskazari wodomierza gl6wnego;

2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach

wielolokalowych;

3) przeciqtnych norm zuiycia wody.

2. Przedsiebiorstwo dokonuje montaiu i demonta2u wlasnych wodomierzy w celu wymiany,

naprawy, legalizacji, wykonania przeglqd6w technicznych oraz zmiany Srednicy wodomierza
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w przypadkach uzasadnionych wielkosciq poboru wody.

5 11'

1. Odczyt wodomierzy: gl6wnego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujqciu

wlasnym wody lub urzqdzenia pomiarowego nastQpuje w umownych okresach rozliczeniowych.

2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentujaca Przedsiqbiorstwo.

3. PrzedsiQbiorstwo mo,e dopu(cid podanie odczytu przez Odbiorcg.

$ 12'

1. Wodomierz na ujqciu wlasnym wody sluiy do prawidlowego okreilenia ilo6ci (ciek6w

odprowadzanych przez Odbiorcq.

2. Jeieli Odbiorca odprowadzajqcy Scieki oraz pobierajEcy wodq z sieci wodociEgowej
i z wlasnych ujq6, nie posiada urzqdzenia pomiarowego, podstawE do ustalania ilojci
odprowadzonych Sciek6w jest suma wskazaf wodomierza gl6wnego iwodomierza dla pomiaru

ilo6ci wody pobieranej z wlasnego ujqcia.

3. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, Odbiorca powinien spelnid wymagania techniczne
posiadanych instalacji i przylqcza do naleiytego funkcjonowania opomiarowania (podejicie pod

wodomierz) oraz umoiliwid PrzedsiQbiorstwu zainstalowanie wodomierza na ujqciu wlasnym
wody.

4. Je6li Pnedsiqbiorstwo nie korzysta z uprawnienia, o kt6rym mowa w ust. 3, Odbiorca moZe

w porozumieniu z Przedsiebiorstwem na wlasny koszt zainstalowad wodomierz na ujqciu wlasnym
wody.

513'

1. PodstawA obciqienia Odbiorcy naleino6ciq za uslugi 6wiadczone przez Przedsiqbiorstwo jest

faktura.

2. W pnypadku niemoinosci odczytania wskazai wodomierza lub unEdzenia pomiarowego,

Przedsiebiorstwo wystawia fakturq, kt6ra zostaje skorygowana w nastepnym okresie
rozliczeniowym.

Rozdzial5

Warunki przylaczania do sieci

914'
1. Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomoici do sieci sklada w siedzibie Przedsiebiorstwa
pisemny wniosek o wydanie warunk6w technicznych podlqczenia nieruchomoSci do sieci

wodociqgowej lub kanalizacyjnej.

2. Elementy wniosku o wydanie warunk6w przylqczenia izalEczniki okreila ustawa.
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Warunki przylqczenia zawierajE:

1) miejsce ispos6b wlqczenia przylacza wodociqgowego lub kanalizacyjnego do sieci oraz sposdb

polqczenia z instalacjami wodociqgowymi lub kanalizacyjnymi nieruchomoSci;

2) parametry techniczne przylqcza wodociqgowego lub kanalizacyjnego;

3) ciSnienie i ilo6i wody wymagane dla zaopatrzenia w wodq nieruchomo(ci;

4) iloji, rodzaj i jako3d odprowadzanych Sciek6w;

5) dane szczeg6lowe dotyczqce: (rednicy i miejsca lokalizacji wodomierza gl6wnego wraz

z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych iwodomierzy dodatkowych, parametr6w

i miejsca lokalizacji urzqdzenia pomiaroweBo i parametr6w innych urzqdzef technicznych

wynikajqcych z dokumentacji;

6) termin ich wa2noici.

s 16.

1. Na podstawie warunk6w przyiqczenia podmiot przylqczany zapewnia sporzqdzenie planu

sytuacyjnego, o kt6rym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.

Dz.U.z2O2O r. poz. 1333) przez osobq majaca stosowne uprawnienia budowlane lub geodetq, albo

przynajmniej osobq posiadajqcq odpowiedniq wiedze w tym zakresie.

2. Plan sytuacyjny zawiera:

1) czqSd tekstowa: opis techniczny, w tym obliczenia dotyczace Srednicy przytqcza, doboru

wodomierza, sposobu odprowadzenia w6d deszczowych z nieruchomoSci;

2) czg5i rysunkowq: naniesienie projektowanego przylEcza bqdi przylqczy, profile przyiaczy, sieci,

schemat wqzta wodomierzowego z lokalizacjq zaworu antyska2eniowego.

Rozdziat 5

Warunki techniczne okreilajqce moiliwoSci dostqpu do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych

5 17'

Przytqczanie do sieci nastqpuje wedlug kolejnoici skladania wniosk6w oraz w zaleino(ci od

zakodczenia pnez osobq ubiegajqcq siq o przylqczenie do sieci budowy przylqcza zgodnego

z przepisami i warunkami przylqczenia.

5 18.

L. Warunki techniczne okreSlajace mo2liwo5ci dostqpu do uslug wodociqgowo-kanalizacyjnych

w konkretnym przypadku wyznaczajq:

1) warunki przylqczenia;

2) informacja o niewiaiacym charakterze udzielana przez Przedsiebiorstwo osobom

zainteresowanym nabyciem nieruchomoici, kt6m ma byi przylqczona do sieci.

2. Kaida nieruchomoid powinna byd przylqczona do sieci jednym, odrqbnym przyiqczem

wodociqgowym lub kanalizacyjnym.
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$ 19'

1. Ustala sie techniczne warunki okre6lajqce mo2liwo5i dostqpu do uslug wodociqgowo-

kana lizacyjnych:

1) parametry techniczne przylqcza wodociqgowego okre(lai bqdq wydane warunki techniczne;

2) w miejscu wlqczenia do sieci wmontowai zaw6r odcinajEcy lub zasuwq, a obudowq zasuwy

wyposa2yi w skrzynkq ulicznq oraz - o ile jest to technicznie moiliwe - obudowe betonowa;

3) parametry techniczne przylqcza kanalizacyjnego okreSlad bqdq wydane warunki techniczne;

4) przy urzqdzeniach zlokalizowanych poni2ej poziomu sieci kanalizacyjnej nale2y przewidzied

po(redni spos6b odprowadzania Sciek6w za pomoca urzadzefi typu mini przepompownie.

2. Przy projektowaniu przylqcza uwzglqdnid:

1) prowadzenie przylqcza moiliwie najkr6tszq trasq;

2) posadowienie przylqcza na glqbokoSci zabezpieczajqcej przed przemarzaniem lub zastosowanie

odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem z uwzglqdnieniem minimalnego spadku v
w kierunku sptywu uzaleinionego od 6rednicy przewodu rury;

3) dojazd i dostqp do studni rewizyjnych i pomiarowych.

Rozdziat 7

Spos6b dokonywania przez przedsiQbiorstwo wodociegowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przylqcza

5 20'

1. Wykonane przylqcze podlega odbiorowi technicznemu, kt6ry polega na sprawdzeniu przez

Przedsiqbiorstwo zgodno(ci wykonania przylqcza z warunkami przylqczenia

i dokumentacjq, w tym kontroli:

1) uloienia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przylqcza przez podmiot

przylqczany;

2) funkc.ionowania podej5cia pod wodomierz na przylqczu wodociagowym w budynku lub

w studni wodomierzowej;

3) wykonania studni wodomierzowej na przytqczu wodociEgowym;

4) wykonania studni kanalizacyjnych na przylqczu kanalizacyjnym.

2. Protok6t odbioru przylqcza stanowi potwierdzenie prawidlowo6ci jego wykonania.

3. RozpoczQcie dostawy wody z sieci wodociagowej lub odbioru Sciekdw do sieci kanalizacyjnej,

dokonywane jest przez Przedsiebiorstwo niezwiocznie po dokonaniu odbioru technicznego
przylqcza oraz zawarciu umowy.

Rozdzial8

Spos6b postqpowania w przypadku niedotrzymania ciqglo6ci uslug i odpowiednich parametr6w

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej 6ciek6w
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S 21'

1. Przedsiebiorstwo informuje Odbiorc6w o:

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;

2) przewidywanych zakl6ceniach odbioru Sciek6w;

- w spos6b zwyczajowo przyjety, co najmniej dobq przed planowanym terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczajqcej 12 godzin, Przedsiqbiorstwo udostepnia

zastepczy punkt poboru wody i informuje Odbiorc6w w zwyczajowy spos6b o mo2liwo(ci

korzystania z tego punktu.

3. W przypadku budynk6w wielolokalowych, Przedsiebiorstwo moie o zdarzeniach wskazanych

w ust. 1 lub 2 poinformowai wylEcznie wlaiciciela lub zarzqdcq nieruchomo(ci.

4. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametr6w dostarczanej wody, Przedsiqbiorstwo

ma obowiqzek niezwtocznie poinformowai o tym fakcie Odbiorc6w,

w spos6b zwyczajowo przyjQty, w szczeg6lnosci na swojej stronie internetowej.

Rozdzial9

Standardy obslugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiany

informacji dotyczqcych w szczeg6lnoSci zakl6ceri w dostawie wody i odprowadzaniu Sciek6w

522'

Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiqbiorstwa:

1) wszelkich informacji dotyczqcych realizowanych przez Przedsiqbiorstwo uslug,

2) wyjainienia tre(ci: umowy o zaopatrzenie w wodq lub odprowadzanie 5ciek6w, warunk6w

przylqczenia, sposobu iterminu wykonania wlqczenia i innych wiqiqcych Odbiorcq dokument6w,

3) informacji o przewidywanych zakl6ceniach w realizacji uslugi zaopatrzenia w wodq lub

odprowadzania 6ciek6w.

S 23'

1. Odbiorca ma prawo do zglaszania reklamacji, dotyczqcych w szczeg6lnoSci:

1) ilo6ci ijako5ci Swiadczonych uslug;

2) wysokoSci naleinoSci wynikajqcych z faktury;

3) funkcjonowania przyrzqd6w pomiarowych (opomiarowania) niezaleinie od ich wlasnoici.

2. Reklamacja dotyczaca naruszenia jakoici, ciqgto6ci dostaw i ciSnienia wody powinna byi

dokonana niezwlocznie po wystQpleniu zakl6cenia w celu dokonania sprawdzenia przez

Przedsiqbiorstwo.

3. lnne reklamacje Odbiorca moie zglasza6 w terminie miesiaca od daty otrzymania faktury lub

zdarzenia stanowiacego postawq reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierai:
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1) imie i nazwisko lub firmq Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bqdi siedziby;

2) opis przedmiotu reklamacji;

3) przedstawienie okolicznoici uzasadniajqcych reklamacjq;

4) numer i datq umowy, je6li Odbiorca posiada wiqcej, nii jednE umowe;

5. PrzedsiQbiorstwo rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni od daty jej wniesienia.

6. Jeieli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjqcia czynnoici na terenie nieruchomo6ci nale2qcej do

Odbiorcy, udostepnia on nieruchomoid osobom reprezentujacym PrzedsiQbiorstwo. Zaniechanie

tego obowiazku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

7. Odmowa uwzglqdnienia reklamacji przez Przedsiqbiorstwo w calo6ci lub w czq5ci wymaga

sporzqdzenia uzasadnienia.

8. Reklamacjq wskazai wodomierza gl6wnego uwzglqdnia siq, o ile kontrola metrologiczna
potwierdzi nieprawidlowosd dzialania tego wodomierza.

9. Jeili reklamacja dotyczy parametr6w wody, ich sprawdzenie nastQpuje na przylqczu \-
wodociqgowym lub na najbli2szym odcinku sieci wodociqgowej w miejscu technicznie dostepnym.

$ 24'

Przedsiqbiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych nii reklamacje,

w szczeg6lnoici sprawach zakl6cefi w dostawie wody i odprowadzaniu iciek6w,
w terminach:

1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogq elektronicznq - bez zbqdnej zwloki, jednak

w terminie nie dluiszym ni2 3 dni robocze, tym samym kanatem informacyjnym,

2) wystApienia na pismie - w terminie 30 dni w formie pisemnej, chyba 2e Odbiorca dopu6cil
udzielenie informacji w innej formie.

5 2s.

W przypadku op6inienia z wplata naleinoici, Przedsiqbiorstwo wystawia wezwanie do zaplaty.

S 25'

1. Kontrole i czynno6ci dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza siq

w dniach i godzinach pracy obowiazujqcych u Odbiorcy, w spos6b nie zakl6cajqcy pracy,

z zastrzeieniem art. 10 pkt 3 ustawy.

2. Kontrole w lokalu mieszkalnym przeprowadza siq w godzinach od 7.00 do 20.00,

z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdzial 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoiarowe

527'
1. Punktami pr2eznaczonymi do poboru wody na cele ga(nicze z sieci wodociqgowej sq hydranty
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przeciwpo2arowe lub inne miejsca uzgodnione z PrzedsiQbiorstwem.

2. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpo2arowe poprzez hydranty z sieci Przedsiebiorstwa

posiadajq wylqcznie jednostki stra2y poiarnej z miejsc uzgodnionych

z Przedsiqbiorstwem.

3. Jednostki stra2y pozarnej gaszqce po2ar idokonujqce poboru wody na cele przeciwpo2arowe

z sieci PrzedsiQbiorstwa zobowiQzane do:

U powiadamiania Przedsiqbiorstwa o miejscach po2ar6w, niezwtocznie po otrzymaniu zgloszefi,

nie p6iniej nii do godz. 15.00 dnia nastqpujEcego po dniu zaistnienia poiaru;

2) przekazywania Przedsiebiorstwu danych o ilo(ci wody pobranej z sieci do gaszenia poiaru.

4. Rozliczenia za wodq pobranq na cele wskazane w ust.3, dokonywane sa na podstawie danych

ilo6ci zu2ytej wody otrzymanych od jednostki stftI2y poiarnej oraz taryfy Przedsiqbiorstwa.
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