Zatqcrn*
nr.-,.,.1....,.,..
doprototd
Uchwala nr XLY 1282106
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 09 lutego2006r,
w sprawieregulaminudostarczania
wody
i odprowadzania
Sciekriw
Na podstawieafi.l8 ust.2 pk 15 usaq z dnia8 rnarca1990r. o sarnorz4dzie
gminnlm ( tekstjednoiity
DzU z2lDl Nr 142.poz1591,DzU 22002Nr23poz 220,Nr 62poz 558,Nr 113poz984.
Nr 153
pozl27l.Nr2l,lpoz1806.DzUz20l)lNr80poz717,I.ir162poz1568z200,l,Nrl16pozl203.
2005Dz L Nr 172poz ltAl ) oiaz aft- 19ustawyz dnia7 czerwca2001r. o zbiorowyrnzaopatrzeniu
w
wodqi zbiorowymodprowadzaniu
Sciek6w(Dz. U. Nr 72 poz.141, zmiar\yz 2002r. Nr 113poz
98,1.z2W r. Nr 96 poz 959,Nr 173poz 1808,z 2005r. Nr 85 poz 29, Nr 130poz 1087)- Rada
Miejskaw Czempiniuuchwalaco iastQlruje:

ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE
s l.
RegulaminokeSlazasadyzbiorowegozaopatrzenia
w wodqi zbiorowegoodprowadzenia
Sciek6w
realizo*anegowr terenie gminy Czempin i gminy Brodnica. w tym prawa i obowiqzki
PrzedsiQbiorstw
orazOdbio.c6w.
{2.
U2ye w regulaminie
okeSleniaoaaczaj4:
l) ustawa- ustawaz dnia7 czerwca2001r.o zbiorowymzaopatrzeniu
w wodEi zbiorowlm
odprowad?aniu
Sciekdw(Dz. U. Nr 72,poz.74'lzeznr.).
2) odbiorca- odbiorcauslug,o ktorymmowaw art. 2 pkt 3) unawy.
- nalezyprzezto rozumiec:gminrqjednoslkQ
3) przedsiQbiorstwo
organizacyjn4-Zallad
GospodarkiKomurnlnejw CzenpiniuorazPrzedsiEbiomowo-Pro<lukcyjno-Handlowow Piotrkowicach
Uslugowe,,EKO-TECH"
4) umowa-umowao zaopatrzeniew wodQlub odprowadzenieSciek6w,o k6rej moua w an. 6
ustaw_v,
5) wodomierz-przlrzqd pomiarowyzainstalowanyna wemqtrzrej instalacjiwodociqgowej
przypunkcieczerpalnymwody,
obiektubudowlanego
6) wodomierzgl6wny- przlz4d porniarowy,o k6rJm moua w art. 2 pll 19) ustawy.
7) wodomierzdodatkowy- przyz4d pomiaro$1 zainstalowadyza wodomierzemgldwnym
stuzecyustaleniuilosci *ody bezpowrotniezuz)4ej.zainstalowanyi utrz),rnIrany ia koszt
ooDlorc-\',.
8) wodomierzwlasny- pr4n4d pomiarowy mierz4cyilo5i wody pobranejz wlasnychujqi
wody, zainstalowanyi utrzymywanyna koszt odbiorcy,
9) okresobrachunkowy- okes rozliczenza uslugi dostawywody i odprowadzaniaiciek6w
okreslonyw umowie.

ROZDZIALII
MTNTMALIiYpOZrONrUSLUGsWl.rOCZOXyCspRZEZpRZEDSt4BTORSTWO
woDocrAGowo-KANALIZACyJNEW ZAKRESTE
DOSTARCZANIA
WODY
I O D P R O \ I A D Z A Nst cAt E K 6 WO R A ZO B O W I A Z KOt D B T O R C O W
WARUNKUJACE
JEGOUTRZYMANIE

s3.

jciekriw,minimalnecijnienie
l. Iloia wodydostarczanej
Odbiorcomoraziloii odprowadzanych
urrzymywane
w miejscuprz,vlqczenia
do sieciwodociqgouej
okesla umowa.Umowamo2e
16wnie2u$alai dopuszczalny
poziomzarieczyszcze!i
Sciek6w\rprowadzanych
przez
Odbiorc6w.
2. Wsklniki charakteryzuj4ce
poziomuslug,inneniz te, ktdres4okeSionew przepisach
usta\r.r'
orazw pozwoleniu
wodnopra\'"nvm,
okre5Jajq
zezwolenie/a
naprowadzenie
zbiororvego
zaopatrzenia
w wodgi zbiorowegoodp.owadzania
!ciek6wudzielane
decyzjq./ami
burmistrza.
Nil

l PrzedsiQbiorstwo.
zgodniez przepisami
ustaw].,maobowiqzek
zapewnii:
1) zdolno3ci
dostawcze
posiadanego
przyl4cz wodociqgowego,
zapewniajqc
dostawQ
wody
do Odbiorcy.
w iloiciusralonej
w umowie,
2) przepustowoSi
posiadanego
przylqczakaralizacyjnego,
zapewriaj4c4
odprowadzenie
sciek6w.
t\ ilosciolrellonejw umouie.
3) dosawgwody.ojakoSciprzeznaczonej
do spozlciapnez ludzi.
4) ci4glo3ii niezawodnodi
dostawwodyorazodprowadzania
Sciekdwz/doposiadanych
przezPrzedsiEbiorstwo
uz4dzenraodoci4gowvch
i kanalizac.vjnych.
5) budowj urz4dzeri
wodociagowych
i urz4dzeikanalizacyjnych,
w zakesiewynikaj4cym
z wieJoletniego
planurozwojui modernizacji.
6) zakup.zainstalowanie
i utrzymaniena wlasnykosztwodomierza
gldwnego,po odbiorze
przvlqcza
technicznym
i zar."arciu
umowy.
2. Przedsigbiorstwo
ma pra\lo do przepro$adzeniabie24cejkontroli iloici ijakoici
odprowadzanych
Sciekdwbltowych i Sciek6wprzemyslowlchoraz kontroli przestrzegania
umownychustaletidotycz4cych
technicznych
warunkdwprzylqczenia
do sieciwodoci4gowej
i kanalizacyjnej.
$5.
Odbiorcy s4zobowiq.zani
do korzystar a z zaopatrzeniaw wodQi odprowadzaniaSciek6ww
spos6bniepowoduj4cy
pogorszeniajakoici
uslugSwiadczonych
prziz przedsiqbrorsrwo,
aw
szczeg6lnoSci
do:
I ) utrzyrnaniairstalacji wodoci4gowychw stanietechniczt).rnuniemozli\r,.iaj4cym
wt6me
zanieczyszczenie
wody w \ryniku wystalienia skaZeniachemicznegolub
bakterio
logicznego,
2) znbezpieczenia
in5lalacjiprzedcofnipciemsiQwodyz insralacjiwodoci4gowej,
powroru
cieplej wody lub wody z instalacjicentralnegoogrzewani4
3) natychmiastowego
powiadomienia
Przedsigbiorstwa
o awaryjnychzmianachilo6cii
jako5ciodpro*adzanych
5ciek6w.
,1)nie zmieniani4 bezuzgodnienz Przedsigbiontwernuzyskanychwarunk6\,v.
technicznych
przyl4czenia
do sieciwodociqgowej
i kanalizacyjnej,
5) utrzlmaniapomieszczeri
i studni.w kt6rychzainstalowany
jest wodomiezlub ruzq&enie
pomurowe, \,r'stanieuniemozliwiaj4cymjego uszko&enie ioddziall.wania zakl6caj4ce
jego prawidlowego
dzialaniaorazzabezpieczenie
pomieszczenia
i studniprzeddostgpem
osobnieuprawnionycll

pogorszcnia
warunkoweksploatacji
prz-vlqcza
$ stanienie powoduj4cym
6) utrz)-mania
gdy przyl4czewodociqgo*'elub karalizacyjnenieznajdujesiqw
sieci.w przypadkr-r,
posiadaniu
Przedsiqbiorstua
w spostibnie powodujqcy
zaklocerifunkcjonowania
instalacjikanalizacyjnej
7) ui-).tkowania
siecikanalizacljnej.
do dokumentacji
technicznej,
danychz
PrzedsiQbiorstwu
dostQpu
8) udostQpnienia
wody
i instalacjizasilanych
z tychujqi. w zakesie
eksploatacji
dotyczqclchwlasnychujqi
zasilanez sieci
ustaienieczy mogqoneoddziallwai na instalacje
umozliwiaj4cym
przezPrzedsiQbiorstwo
orazustalenia
iloici Sciek6q'
odprowadzanvch
do
eksploatouanej
kanalizacj
i.
Przedsigbiorstwu
dostqpudo rllasnychujq6wodyi instalacjizasilanych
9) udosqpnienia
jezelizachodzq
z sieciqwlasnychinstalacji,
uzasadnione
z qch uj€i. a takzepol4czonych
przeslanki.
2e instalacje
Odbiorcymogqnegat-v*nie
oddziatl'wainapoziomuslug
przezPrzedsiQbiorst\\'o.
S\!iadczonych
i prz,"-iqcza
kanalizacyjnego
wylqczniew
l0) \rfkorz]st].waniawodyz sieciwodoci4gowej
* umowie.
celachi nawarunkach
okreSlonvch
$6.
p.zylqczawodoci4gowego
lub kanaiizacyjnego,
bqd4cego
w
LJezeliw trakcieeksploatacji
poziomu
posiadaniu
powstanie
istotnego
uslug
Odbiorcy,
zag.o2enie
obnizenia
iwiadczonych
przyczyn
peez PEedsiQbiorstwo,
do niezwlocznego
usuniqcia
Odbiorcajestzobowi4zany
zagfozeh.
pomimo*ezwaniazeslrony
2.W pr4padku.gdy Odbiorcanieusuniezagrozenia
do usuniqcia
Przedsigbiorstwa,
maono prawopodj46wszelkiedzialaniazrnierzajqce
zagrozenia.
DzialaniaPrzedsiqbiorstwa
nie mog4naruszyiprawawlasnosciprzylqcza
przysluguj4cego
Odbiorcy.
ROZDZIAL III
SZCZECOLOWE WARUNKI I TRI'B ZAWIERANIA ORAZ
ROZWIAZYWANIA UMOW Z ODBTORCAMI
og6ln€
A. postanowienia
$ 7.
przezPrzedsiQbiorstwo
z Odbiorcami,
nie mogqograniczad
Postano*ienia
um6wzawieranych
przepis6w
prawi obouiqzk6wstronwynikajqcychz przepis6wusta*J,
wykonawczych
wydanychna podstawieustawyoraz postanowiehniniejszegoregulaminu.
\8.
1. Umowaokeila szczeg6loweobowiqzki strorLw tym zasadyutrz),rnaniaprrylqczy oraz
warunki usuwaniaich awarii.
gdy przylqczani€s4w posiadaniu
Przedsiqbiorstw4
odpowiedzialnoSi
2. W prz,Wadku,
za zapewnienie
uslugjestoganiczonado
Przedsiqbiorstwa
ci4gloSciijako5ci6wiadczonych
posiad:inychprzezPrzedsiqbiorstwourz4dzeriwodociqgowychi kanalizacyjnych.
i. Umowaokedla miejscewykonl,waniauslugdostawywody i odbioru5ciek6w.

$e.

l. Umowy s4zawieranena czasnieokeslony, z zastzezeniempostanowienust. 2.
zawieraumowyna czasokre5lony:
2. Przedsiqbiorstwo
l) gdy t),tul prawnyosoby,kt6rej nieruchomosizostalaprzyl4czonado sieci zostal
ustano\\'ionyna czasokreslony,
2) na wniosekosoby,kt6rej nieruchomosizostalaprzyl4czonado sieci.

$10.
L Zmiana\rarunk6w
umouJnastQpuje
w drodzeaneksu
do umow_r'
sporz4dzonego
w formic
plsemnej.
2. Nie wymagazachowania
tbrmypisemnej.zmianata.Jryw czasieobowiqz].wania
umowy
orazzrnianaadresuJo korc:pondcncji.
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W przypadkuzmianystaruprawnegonieruchomo6ci
prz.vl4czonej
do sieciPrzedsigbiorst*a.
skutkujqcej
zmian4Odbiorcy.Przedsiqbiorst*o
za\\'iera
umo\4pz nowr,mOdbiorc4
z zacholaniemdotychczasouych
warunk6wtechnicznych
lwiadczonychuslug.
B. ZasadyzrwieraDia
um6w
$ 12.
L Umouajestzawierane
nepisemnvwniosekosobyposiadaj4cej
tltul pra{n_vdo
nieruchomoici,
kt6ramabyi przyl4czona
do sieciznajduj4cej
siqw posiadaniPrzedsigbiorstwa.
2. Wrazz wnioskien;o ktdrymmowaw ust. I, osobaubiegajasa
jest
siqo przylqczenie
przedstawic
zobowi4zana
Przedsiqbiorstwr-r
dokument,
okredlaja3y
aktuahystanprauny
przll4czanejnieruchomoSci.
3.Je2eliz trelci tegodokLnnentu
nie wynikaq4ul prawnyosobyskladajagej
wniosekdo w.ladania
jest
nieruchomoSciA onazobowi4zana
przedlozyidokumentpotwierdzaj4cy
ten l)4u1,z
zastrzezenlem
ust4.
4. Umowamozezoslaizawartar6wniezz osobqkt6rakor4sta z nieruchomolci
o
nieuregulo*anym
staniepra*rym, po uprawdopodobnieniu
przezni4 faktukorz-vsrania
z
przylqczonejnieruchomoici.
5. Przedsigbiorstwo
mo2eokellit !!26r \rnioskuo zawarcie
umowv.
6. Po zawarciuumowyOdbiorcajestzobowiqzany
pointbrmowanra
do pisemnego
Przedsigbiorstwa
o utracieprzezeiprawado korzystariaz nieruchomoici.
Do czasu
poinformowania
Przedsi€biorstwa.
Odbiorcapomimowygalniqciaumowy.ponosi
odpowiedzialnoSt
za naleznoaci
powstalew zwi4zkuze:iwiadczeniem
uslugprzez
Przedsigbiorstwo
s li.
l. Umowamozebydzawartaz osobamikorzystaj4cymiz lokaliznajduj4cych
siq w budynku
wielolokalo*ymnapisemny*niosek wla3cicielalub zarz4dcy
budynkuwielolokalowego
lub
budlnk6* *ielolokalowych,pod waru*iem spelnienia
*arunk6wokreSlonych
w art. 6 ust.6
ustawyz dnia07.06.2001
r. o zbio.ow].rnzaopatrzeniu
w wodgi zbiorowymodpmwadzaniu
6cieko*oraznielt6rychinnychusra*
2. \\rnioseko k6D,rnmowaw ust. I zawien w szczegolno5ci:
1) oke5lenieos6bkorzystaj4cych
z lokali,w tym okreilenierodzajutlrulu prawnegodo
zajmowanegolokalu wraz ze zgodqtakiej osobyna zauarcieumowy, potwierdzon4
wlasnorqcznympodpisem,
2) oSwiadczenie
rvnioskodawcyo pobformowaniu osobkozystaj4cychz lokali o
zasadach
rozliczania16znicoraz o obowiqzkulnnoszeniana zecz Przedsiqbiorstwa
dodatkovychoplat,
3) schematwewnQtrznejinstalacji wodociqgowejw budyrku wielolokalowym za
wodomierzemgl6wnyrn, wraz z okteSleniemlokalizacji wszystkichpunkt6w
czerpalnych.
3. Przedsigbiorstvo
mozeokreSiiiwz6r wniosku.o ktdrlm mowaw ust.1.
4. W terminie14dni od dniazlo2eniakompletnego
jesr
wnioskrLPrzedsiQbiorstwo
zobowi4zanewydai inforrnacjgtechniczneokeslajecqwymaganiatechniczne.

s 14.

spop4dzaprojektumowy,w tcrminiel4 dni od dniaziozeniawriosku o zawarcie
Przedsiqbiorstwo
umouT.
um6w.
C. Zasrdy rozwi{z,ywaniN
$ 15.
okresuw;powiedzenia
1. UmowamozebyarozwivanaprzezstronQumowy,z zachowaniem
w umowie.
okreslonego
poprzezzlozenie
przezOdbiorcaumowyza *lpowiedzeniem.nastQpuje
2. Rozuiqzanie
przeslania
lub
takiegoo3*iadczenia
woli w siedzibiePrzedsiqbiorstwa
pisemnego
oSwiadczenia
listempoleconym.
$ 16.
w drodzeporozumienia
strcn.
1. Umowamozeb!'i rozwiqzana
rozwi4zaniu
z
chwilquplywuczasunajaki zostala
na
czas
okreSlony
ulega
2. Umowazawarta
zawatra.

s 17.

Umowa\llgasa w przlTadku:
l) jmierciOdbiorcy\dqcegoosobq6zycznq
prawado kor4vstania
z nieruchomoici.
2) draty przezOdbiorcQ
postlpowaniaupadlosciowego
w celulikwidacjilub likwidacyjnego
3) z kofrczenia
srony bgdqcejprzedsiqbiorc4
naprowadzenie
dzialalnodci.
4) utaty przezPrzedsiQbiorstwo
zezlvolenia

s18.

przyllcza
dokonujezamkniqcia
Porozwiqzaniulub *ygainiQciuumowy,Przedsigbiorswo
i/lub kanalizacyjnego
orazdemontujewodomierzgldwny.
wodociqgowego
ROZDZIAL IV
SPOS6BROZLICZENW OPARCIUO CENY I STAWKI OPLAT USTALONf,
W TARYFACH
$ le.
peez
za ushirgi
zaopatrzenia
w wod9i odprowadzania
3ciek6ws4prowadzonc
Rozliczenia
w ogloszonych
wylqczriew oparciuo cenyi stawkiokreSlone
z Odbiorcami,
PrzedsiQbiorstwo
raryfach.
$ 20.
oke3laumowa-przyczymjest to okes niek6tszy ni2jeden
Dlugo3iokresuobrachunkowego
miesiAc,

s2 1 .

l. wejscie \!' zycie nowejtaryry nie stanowizmiany umowy.
2. StosowanieprzezPrzedsiqbiorstwoceni stawek*ynikaj4cych z nowyc[ prawidlowo podanych
do wiadomo5cipublicznejtaryf, nie wlmaga odrQbnegoinfornrowaniaOdbiorc6w o ich
*fsokoSci.

L Podstaw4
obciqT€nia
Odbiorcynaleznosciurn'ii-u
urf,rgiiwirdczoneprzezPrzedsiQbiorstwo
jest fakturalubksiqzeczka
optatza wodqi Scieki.
2. W przlpadkubudynkuwielolokalowego,
w kt6rymOdbiorcamisqrdwniezosoby
korz.vstaj4ce
z poszczeg6lnych
lokali.Przedsipbiorstwo
*ysta\4iaodrqbn4faktuq dlazarzqdcylub
wla3ciciclowitakiegobudpku orazodrgbnefakturyosobomkozlsajqcym z lokaii.
3. Odbiorcaotrz.vmuje
fakturqniep6zniejniz 1.1dni od daryodczltu lub,w sFuacji,kiedyilorli
Swiadczonych
uslugjes ustalana
na innejpodstawienD wskazania
wodomierza
iub
pomiaro\,,ego,do
urz4dzenia
koncaokresuobrachunkowego.
,1.Odbiorcadokonujezaplatyzadostarczon4
\.!odQi odprowadzone
Sciekiw terminie
- wskazanym
w lakturze,kt6ry nie mozebyi kdtszy ni2 l4 dni od datyjej dorEczcnrd.
- okeSlonymw ksi4zeczce
oplatza wodqi Scieki.
w zaplacieuprauniaj4Przedsigbiorsn',o
Op6znienia
do naliczania
odsetek.w wysokoici
us!awowej.
przezOdbiorc€zastrzczen,
jej zaplaty.
Zgloszenie
co do wysokoscitakturyniewstrzymuje
W prz,lpadkustwierdzenia
nadplatyzaliczasiqj4 napoczetprz,vszl-vch
nale2noSci
lub na
2qdanieOdbiorcyzwracasigjqw terminie1,1dni od dniazlozenia\anioskuw tej spra*ie.

s 23.

W prz)?adkuniesprawnoici
wodomierz!gl6*negolub ufz4dzenia
pomiarowego
orazbral<u
mozliwosciustalenia
napodstawie
pouszechnie
obowi4zuj4cych
przepis6wprawai umowJ
iloSciSwiadczonych
usfug,iloSi pobranejwody i/lub odprowadzonych
Sciek6wusralasiq na
podstawie
Sredniego
zuzyciawody i,/lubodprowadzonych
lciek6ww okesie I roku przed
stwierdzeniem
niesprawtoiciwodomierzaTluburzqdzenia
pomiarowego.
$ 21.
l. JezeliOdbiorca.pobierawodpz uj96wlasnychi wpro*adzaSciekido urz4dzen
Przedsigbiorstwa.
w raziebrakuurz4dzeipomiarowlclr.iloSdodprowadzonych
Sciek6w
jest usldanajako r6wnailoici pobranej*ody, ustalonejnapodsta\-',ie
wskazanwodomierza
wlasnego.
2- Je2eliOdbiorca.pobierawodgz ujg6wlasnychorazurzq&eriPrzedsigbiorstwa
i wprowadza
icieki do urzqdzeiiPrzedsigbiorstw4w razie bral-u urzq&en pomiarowyc[ iloric
jako sumawskazan*odomierzawlasnegoi
odprowadzonych
iciekdwjestustalana
wodomierzagl6wnego.
3. W pr4padkachokreSionych
w ust.I i 2 Odbiorcazobowi4zanyjest
do z€kupq
zairstalowania
nawlasnykosztwodomiepawlasnego,jego
utrzlmaniai legalizacji.
ROZDZIAL V
WARUNKI PRZYI,ACZANIA DO SIECI
$ 25.
Osobaubiegajqca
sigo pr4l4czeniejej nieruchomo6ci
do sieciskladaPeedsiQbiorsrwu
wniosek
przylqczenie.
o
kr6rypowinienzawieraico najmniej:
I ) imiE i nazwisko( lub nazwg) wnioskodawcy,
2) adresdo korespondencji,
3) w przlpadkuos6bpra*nychodpisz wla3ciwego
rejestruEskazuj4cy
na sposdb
reprezentacj
i podmiotr!
4) okeslenie rodzajuinstalacjii urz4dzerishrzqcychdo odbioruuslug,
5) okredledeiloSciprzewidywanego
poboruwody,jej przeznaczenia
orazcbaxalilerystyki

zuz)cla\\'ody.
wskazanic
przewid-"-wanej
6)
iloSciodpro*adzanych
Sciekdwi ich rodzaju( w pr4padku
dostawcdw
iciek6wprzemyslowlch.16$nie2jakoSciodprowadzanych
6ciekoworaz
zastosowanych
lub planowanych
do zastoy)wania
podczyszczajqcych),
urz4dzeri
7) opisnieruchomo5ci.
do ktrlrejbgdziedostarczana
wodai,/lubz ktdrejbgdqodprowadzane
Scieki,w szczeg6lnoSci
powierzchni,
okreSleniejej
sposobuzagospodarowanla
r
przezrtacz,enil
jciekow.
planowanego
8) wskazanie
poboruwodyi dostarczania
tcrminurozpoczQcia

s 26.

l. Do Fniosku.o k6rym mowaw | 25, osobaubiegajapa
siqo przyl4czenie
do siecipou inna
zal4cz.vt:
l) dokurnent
okreslaj4cy
stanprawnynieruchomoici,
k6rej dotyczywniosek,
2) rnapesltuacyjneoke3laj4c{usfuowanienieruchomoscio kt6rejmowa.\apkt l.
wzglgdemistniejrpychsieciwodoci4gowej
i kana)izacyjnej
orazinnychobiekt6w
i urz4dzeiuzbrojeniaterenu.
jest zobowi4zane
2. PrzedsiQbiorstwo
przygotowaii bezplarnie
udost€pniiodpowiedni
wz6r *niosku.
li 27
1.Je2elis4speinione
warunkitechniczne,
umoziiuiajqcepodl4czenie
nieruchomojcido sieci,
Przedsigbiorstwo
w terminie30 dni od otrz-vmania
prawidlowowypehtionego
*riosku. o kt6rymmowaw $ 25 utaz z kompletemzal4cznik6w,
wydajeosobie
ubiegaj4cej
sigo podlqczenie
nieruchomo6ci,
dokumentpod nazw4'Wamnki
techniczne
przylqczenia
do sieciuodoci4goweji/lub kanalizacyjnej".
W razie brakumo2liwodcipodlqczenia
nieruchomoSci
do sieci,Przedsilbiorstwow
terminie2l dniod otrzlmaniawniosku,o kt6r).rnmowaw $ 25,informujeo tlm
osobgubiegaj4cq
siQo podl4czenie,
wskazuj4cwyrazniepowody,k6re uniemo2liwiaj4
podl4czenie.
2. Dokument.o horlm mo\raw ust. I powinien-co najmniej:
l) wskazyrraimiejscei spos6bprzvlqczenia
nieruchomotiido sieciwodoci4gouej
i/hb kanalizacyjnej,
w tym miejscezailstalo*aniawodomierza
gl6wnegoVlub
urzqdzeniapomialowego,
2) zawiera6inlormacjgo rodzajui zawanoicidokumentdw,
jakie powinnaprzedlozyi
osobaubiegajqca
siqo prz-vl4czenie
do sieciorazpodmiorach
z jakimi nalezl
uzgodnii, lub do jakich nalez,vzglosi6 fakt prz,vlqczenia
oraz projekt przyl4cza,
3) *skazyvai okreswaznoScirydanych warunk6wprzylqczenia,nie k6tszy niz 1 rok.
3. Dokurnent,
o L16rymmowaw us1.I mozeokesla6:
1) parametrytechniczneprzylqcza,
2) miejscezainstalowania
wodomierzagldwnego,a w przrpadkqgdy wnioskodawca
proponujepomiar iloSciodprowadzaaych3ciek6winaczejni2 na podstawieodczl46w
ilo3ci pobranejwody, urz4dzeniaporniarowegodo mierzeniailoSciodprowadzanych
liciek6w.lub tez wodomierzydo mierzeniailo6ci\r'ody,z kt6rejnie odprowadza
siq
Sciekdwdo kan"alizacj
i.
,1.WlnagrodzenieP.zedsiQbiorstwa
za wydanie,,Warunk6wtechnicznychprzylqczenia
do sieci wodoci4goweji/lub kanalizacyjnej",winno odpowiadairzeczpvijcre
poniesionymprzezPrzedsiQbiorstwokosztomprzygotowaniatego dokumentu.
$ 28.
l.Warunki techniczneprzyl4czeniado sieci wodociqgoweji,4ubkanalizacyjnej,,
wydawaneosobieubiegaj4cej
siqo przyl4czenie
do siecimog4za zgod4tej osoby
obejmowai nie tylko zgodqna wybudowanieprzyl4czawodociqgowegoi/lub

kanalizacyjncgo.
ale16wniezobo*iqzekwybudowania
przezprz-vszlego
Odbiorcqze
lrodk6wwln-snych.
urz4dzeiwodociqgowlchVlubkanalizacyjnych.
2. W przypadku
okreilonymw ust. 1 Przedsiqbiorstwo
i osobaubiegajqca
siq
prz-vlqczenie.
o
przedwdaniem,.Warunk6wtechnicznych
przyl4czenia
do sieci
rvodociqgowej
i/lub kanalizacyjnej"
s4zobowi4zane
do zawarciaumo*y regulujqcej
tryb i zasadyodpiatnego
przejgciaprzezPrzedsigbiorstwo
urz4dzeir
wybudowanych
przezprzyszlego
OdbiorcQ
ze Srodk6wwhsnycL
3. W sfuacji wsp6lfinansowania
przezosoh ubiegaj4c4
siqo przyl4czenie
budowy
urz4dzeiwodociqgoulchlub kanalizac{nychumolrazawierana
migdzy
Przedsiqbiorstwem
a t4 osob4regulujetryb i zasadyodplarnego
przeJrrcb|a
przez
PrzedsiEbiorsr*o
czg3ciinwestycjisfinansowanej
przezosobqubiega;qc4srg
o przytqczenle.
.l.Odplatne
przejQcie
polegadmozena przeniesieniu
na Przedsigbiorstwo
prawa
jak r6\atie2na zawarciuumo*y obiigacyjnej.
ulasnosciurzqdzenia
w szczeg6lnodci
umow) dzierzawy.
a tak2epra*norzeczouej,
w szczeg6lnosci
ustanowieniu
uzvtkowania"
w sposobumozliwiajqcyPrzedsigbiorswu
korz,vstanie
zwz4dze a.
przedsigbiorstwa
5. Wybdrkonlretnejformyodplatnego
przejqciawymagaakceptacji
i osobyubiegajqcej
siEo przyl4czenie.
6. Umow4 o k6rej mowaw ust2 i 3 podrygoremniewaznosci
winnabyi zawartaw
formiepisemnej.
7- Umow4 o k6rej mowaw ust.2 i 3 winnaokredlai.co najmniej:
l) terminwybudowaniaurz4dzeni4
jakie urz4dzenie
2) wanurkirechniczne,
musispelniai,
3) zaxdy kontrolirealizacjiinwestycjiprzezprzedsiebiorst$o,
4) zasadywycenyinuesrycji.
5) formqprawn4przejqciaurz4dzenia
przezPrzedsipbiorstwo,
6) terminprzejqciauzq&enia
7) termini zasadywyplaty.w-wnagrodzenia
zaprzeniesienie
wlasnojciurz4dzenia
lubtermini zasadyuiszczania
wynagrodzenia
zakorz;-stanie
przez
Przedsi€biorstwo
z urz4dzenia
na podstawie
umo*y nieprzenoszpe;
prawa*lasno{ci.
8) zabezpieczenie
Izajemnychzobowi4zai.
I 29.
l Warunkiemprzystqpienia
do praczmierzaj4cych
do prz,vlqczenia
nieruchomosci
do sieci
jest pisemneuz-uodnienie
z Przedsiqbiorstwem
dokumentacji
techlicznej( w tltn projektu)
i sposobuprowadzeniatych pracoraz warunk6* i sposobowdokonJryaniaprzez
PrzedsiQbiorstwo
konholirobot.
2. Osobaubiegajqca
siqo przylqczenie
nieruchomoicidosieciw celuuzyskaniapisemnego
uzgodnienia,
o k6rym mowaw ust. I przedklada
Przedsiqbiorstwu
odpowiednie
dokumenty
i inibrmacje.Wykazniezbgdnychdokument6wi informacji PrzedsiQbiorstwo
dorgcza
nieodplatniekazdejosobieubiegaj4cejsiq o podl4czenienieruchomodciwraz z wydaq.rni
- .Waxunkamitechnicznymiprz,vl4czeniado sieci wodoci4goweji/lub kanalizacyjnej.',
3. PzedsiQbiorstwo
$ydajepisemneuzgodnienie.
o kt6nm mowaw ust. 1 w tsrminie14dni od
datyzlo2eniakompletudokument6w
i informacjiwskazanych
wykazie,o kt6rymmowaw ust.3.

s 30.

Przedzawarciemumowy, PrzedsiQbiorstwo
dokonujeodbioruw-vkonanego
prryl4cza pod k4em
spelnienia
warunk6wtechnicznych.

ROZDZIAL VI
TECHNTCZNEWARUNKT OKRf,SLAJACEMOZLTWOSCDOST4PU DO
USLUG WODOCIAGOWO.KANALIZACYJNYCH.
li 31.
l Przedsigbiorstwo
maprawoodm6wi6przylqczenia
nowegoOdbiorcydo istniej4cej
sieci
jezeii
*odoci4go*ej lub kanalizacyjnej,
w wynikuprz,vlqczenia
warunkitechniczne
pogorsz:1siq
je2elizabraknie
taL , 2eniezostaniezachowanyminimalnypoziomuslug,a w szczegdlnoSci,
wymaganych
zdolnosciprodukcljnychujqi. stacjiuzdatniania
i oczyszczalni
3ciek6woraz
zdohoricidostawczych
istniejqcych
uklad6wdystrybucjiwodyo odprowadzaria
6ciek6l.
2. Przedsigbiorstwo
maprawoodm6wit przyl4czenia
no*ego Odbiorcydo istniej4cejsieci
jezeliprz,vlqczenie
wodoci4gowej
lub kanalizacyjnej,
do siecispowoduje
obni2eniepoziomu
usfugw stopniutakin! 2enie bQdqspehionewyrnagania
okreilaj4ceminimahypoziomuslug.
3. PrzedsiQbiorsrwo
rnaprawoodm6wi6przylqczenia
do sieci,jezeli nieposiadatechnicznych
mozliwoiciiwiadczeniauslug.
.1. PoziomdostQpu
do usfugwodoci4gowych
w przy-szlo5ci
wyznaczajq
wieloletnieplanyrozwojui
modernizacji
urzqdzen
wodociAgowych
i kanalizacyjnych.
ROZDZIAL VII
sPosoB DoKoNYWANTA ODBIORU PRZEZ PRZEDST4BTORSTWO
WYKONANEGO PRZYL ACZ A..
$ 32.
l. W ramachpraczwi4zanychz odbioremprzyl4cza-Pr-zedsiQbiorstwo
dokonujesprawdzenia
zgodnoici*ykonanychpracz wydanymiprzezPrzedsiEbiorstwo
..WaruDkami
technicznlmi
przyl4czenia
do sieciwodoci4go*eji/lub kanalizacyjnej".
orazprojektemprzylqcza.
2. Jezeli.,Warunkitechniczne
prz,vl4czenia
do sieciwodociqgowej
i/lub kanalizacyjnej"
obejmowalvr6wniezobo\-,,iqzek
wybudowariaprzezptzyszlego
Odbiorc€ze irodkdw wlasnych,
urzajzenwodoci4gowych
i/lub kanalizacyjnych
to warurkiemprzlst4pieniado odbioru
przylqczamozebyi wczeiniejszyodbi6rtychurzq&ei.
3. Oke6lonew warunkach
przylqczenia
pr6byi odbioryczqSciowe
orazkorlcowcs4
przeprowadzane
przy udzialeupowaznionych
przedstawicieli
stron.
4. Odbi6rjestwykon).wany
przedzas)paniem
prz.vl4cza.
Wszelkieodci*i przyllczaulegaj4ce
czlsciowemuzal<ryciu(tzw. pracezanikaj4ce)nalez,vzglaszaido odbioruprzedzaslpaniem.
5. Przedzas,'paniemnalezywykonai op€ratgeodezyjny,w zakrgsiewskazanymw warunkach
technicznychdwochegzemplarzach
z kt6rychjedendostarcza
siqdo Przedsiqbiorstwa
a drugi
do odpowiedniego
Urzqduzajmuj4cego
siqalrualizacja.
dokunentacjigeodezyjnej.
$ 33.
gotowo5cido odbioruprzezprzedstawiciela
1. Po zgloszeniu
Odbiorcy,PrzedsiQbiorstwo
uzgadnia
jego termin, na nie dluzej niz trz,vdni po daciezgloszenia.
2. Wyniki pr6bi odbior6w,o h6rych mowaw ust.2 s4potwierdzane
przezsuonyw
protokolach.
sporz4dzanych
$ 34.
rvzory zgloszenia
protokolu
odbioruoraz
odbioruokeila PrzedsiQbiorstwo.
$ 35.
l. Zgloszenie
odbiorutechnicznego
przyl4czapowinnoza*ierai co najmniej:
a) darc identf <uj{ce inwesto.ai adresp.z,vl4cza,
b) termin odbioru proponowanyprzezWykonawcg,
c) innewarunki odbiorq np. zamkniqciesieci eksploatowanej.

l. Protok6lodbiorutcchniczncgo
przyl4czapowinienzawieraico najmnicj:
a) danetechnicznc
przedmiotodbioru(Srednic4material.dlugoSi.
char"dltervzujqce
elementyuzbrojenia),
b) rodzajodprowadzanych
5ciek6w.dla przyl4cza
kanalizacyjnego,
c) skladipodpisyczlonk6wkomisjidokonujqcej
odbioru,
d) uwagidotycz4ce
r62nicpomiqdzyprojektema realizacj4
przylqcza.
ROZDZLAL I'III
STANDARDYOBSLUGI ODBIORC6W USLUC ORAZ SPOSdB
POST4POWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CI,IGLOSCI LUB
ODPOWIEDNICHPARA,METROWSWLADCZONYCHUSI-UG
{ 36.
jest zobowiqzane
L PrzedsiQbiorstwo
wszelkichinformacjidotycz4cych:
do udzielania
l) prawidlowego
sposobuwykonyuaniaprzezOdbiorcQ
umowyo zaopatzeniew uodq
i odprowadzania
$iek6w,
2) warunkdwprzyl4czenia
siqdo sieciwodoci4gowej
i kanalizacyjnej
przeznowych
Odbiorc6w.
3) wystgpuj4cych
zatldcenw dosta*achu,odylubw odprowadzaniu
6ciek6w.
,l) wystgpuj4cvch
a*arii urz4dzeiwodoci4gowych
i urz4dzeikanalizacyjnyclL
przerww dwiadczeniu
5) planowanych
uslug.
2. hzedsiqbiorswoudzielainformacjizapoSrednictwem
telefonufaksulub elektronicznych
3rodk6wprzekazu,bezzQdnej zuloki, jednakzew terminienie diuzszymniz 3 dni.
3. Je2eliproibao udzielenie
informacjiz-osrala
przedlozona
napismie,PrzedsiQbiorstwo
wodociqgowo-kanalizacyjne
u&iela odpowiedziw tej samejformiew terminiel4 dni od
otrzymaniaprodbychyb4 2eosobazwracaj4ca
siqo informacjqwlta2niezaznacql4 i
hformacjamab.v6udzielonaw jednejz form wskazanych
w ust.2.
,1,Je2eliudzielenieinformacjiwymagaustaleriw)magajAcych
okesow dhuszychniZterminy
wskazane
w ust.2 i 3, Przedsilbiorst\ao
p.zedupf"wemtermill6wwskazanlchw ust.2 i 3.
informujeo tym fakcieosobe,ktdrazlozylaproSbg
o informacjqi wskazujejej ostareczny
terminudzielenia
odpowiedzi.
Terminten w zadnymwlpadkuniemozeby6dhrzszyniz
30 dni od datyzlozeniaproSby.
6 37.
l. KazdyOdbiorcamaprawozglaszania
reklamacjidotvcz4clch
sposobuwlkonywamaprzez
Przedsiqbiorstwo
umouy,w szczeg6lnoici
iloSciijakoSciSwiadczonych
uslugorazrysokoSci
oplat za te usiugi.
jest zglaszana
2. Reklamacja
w formJepisemnej.
jestzobowiqzane
3. Przedsiqbiorstwo
ro4ratrzy6.eklarnacjQ
bezzbgdnejzwloki,w t€rminienie
jedmk niz 3 dni od dniazlo2eniaw siedzibieprzedsiEbiorstwa
dhrzszym
lub dorgczenia
reklamacji.
Ustgp4 paragrafupoprzedzajqcego
stosujesig odpowiednio.
$ 38.
jestzobowiqzane
1. Przedsiqbiorstwo
do wyznaczenia
o$by lub osobodpowiedzialnych
za
kontaky z Odbiorcaniorazosobamiubiegaj4cymi
siqo przylqczenie
do sieci,w tlm za
przyjmo*aniei rozparrywanie
reklamacji.
?. Stosownainformacja zawieraj4caco najmniej imiennewskazaniepraco*nik6w upowaznionych
do kontak6wz Odbiorcamiiosobamiubiegaj4cymi
siqo przylqczenie
orazdo przljmowaniai
rozpatr)\xaniareklamacji,numerykontaktow€tych os6b,wrvieszona edzie w siedzibie
Przedsiebiorstwa-

l0

$ 39.
L W siedzibiePrzedsigbiorstwa
winny byi udostQpnione
wszystkimzainteresowanym:
l) altuaineobowiqz.ujqce
natercniegminytaryfr ceni sawek oplat,
2) tekstjednolity.,Regulaminu
dostarczlrnia
wody i odprowadTsnia
5ciek6*'',
obouiqzui4cego
na tereniegminy.
3) wyniki ostatnioprzeprowadzonych
analizjakolciwody,
,l) tekstjednolityustawyo zbiorowymzaopatrzeniu
w wodqi zbiorowymodprowadzaniu
iciek6w wrazz wszystkimiaktamiwykonawczymiwydanyminapodstawieustawy.
2. Przedsiqbiorstuo
niema obowi4zkirudost€pnienia
dokumentd*.o kt6rychmowaw ust. I
pozas*ojq siedzib4.

s 10.

L PrzedsiQbiorstwo
poinformowania
przerwachlub
maobowiry-ek
Odbiorcdwo pianowanych
ograniczeniach
w dosawierlody, w sposobzwyczajowoprz,vjgty
z ryprzedzeniemco
najmniej72 godzinnyrr
2. Przedsiqbiorstwo
mar6wniezobowiqzekniezwlocaliepoinformowaiOdbiorc6w,w sposob
zwyczajowoprzyjQty,
o zaistnialych
przerwachlubograniczeniach
nieplnnowanych
w dostawie
wody, o ile czasich trwania przekacza 6 go&in.
3. W przypadkubudynkdwwielolokalouych,Przedsiqbiorstwo
mozeo zdarzeniach
wskazanych
w
ust.2 poinformowaiwll4czniewlaSciciela
lub zarz4dcq
nieruchornoSci,
planowany
o ile
czas
trwaniaprzeny w dostawiewodynie przekraczal2 godzin.
4. W razieplanowanej
lub zaistnialejprzerir] w dostawiewodyprzekraczajqcej
12godzin
PrzedsiQbiorst*o
rnaobowiqTek
punktpoboruwodyi poinformowaio tym
zapewniizastQpcz,v
fakcie Odbiorc6w,wskazujqclokalizacjqzastQpczego
punktupoboruwody.
$41.
I . Przedsiqbiorstwo
maprawoograniczyilub wstrzymaiSwiadczenie
ustugwyl4czniez
jezelijest to uzasadnione
waznychpowod6w,w szczeg6lnoSci,
porzebqockonyzycialub
zdrowia ludzkiego,Srodowiskanaturalnego,potrzebamipzeciwpozaro\aymi,a takze
przycz,vnami
technicznymi.
ponosiodpowiedzialno3i
2. Przedsigbiorstwo
za szkodypowstalew zwiqzkuz wstrzgnaniemlub
ograniczeniem
dwiadczenia
uslug,chyba,ze nie ponosiwiny. PrzedsiQbiorstwo
wolnejest od
odpowiedziainoSci
w szczeg6lnoSci
w6wczas,gdy przerwalub oganiczenieSwiadczenia
usfug,
wymKryz:
l) dzialaniasity tlyzszej, w tW z\laszcza sil pr4tody,
2) dzialanialub zaniechania
osoblub podmiotdwza kt6.ePrzedsiQbiorstwo
nieponosi
odpowiedzialno3ci.
w tym samegoOdbiorcy,
3) potrzebyoch(onyzycialub zdrowialudzkiegoorazsrodowiska
natualnego,a takzepotzeb
przeclwpozarowyctL
4) naglychawariitechnicznych.
ROZDZIAL IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE
$ 42.
Wodado cel6wprzeciwpozarowychjest
dostQpna
z urz4dzen
wodociagowych
posiadanych
pzez
Przedsigbiorstuo.
a w szczeg6lnoSci
z hydrant6wprzeciwpozlrowych
zainstalowanych
na sieci
wodociqgo
wej.

1l

s 13.

Zapeunieniedosta\aywodyna celeprzeciwpozarowe
nastlpujenapodstawie
umo\,,1zawierancj
pomiedzyGmin+ PrzedsiQbiorstwem
i jednostk4strazy!,o2amej.
$ 44.
W kaikulacjicenyzawodgpobieran4
na celeprzeci\a?o2arowe
poprzezurz4dzenia
usyuowanena
pubiicznyrq
terenie
Przedsiqbiorstuo
uwzglQdnia
koszfyutrzpania urz4dzeiniezbQdnych
dla
zapewnienia
wymaganych
zdolnoscidosta*'czych
hydrant6w.

$4 s .

IloSi *ody pobranejnacelcprzeciwpozarowe
*raz z okre5leniem
punkt6wpoborujestustalana
na
podstawiepisernnych
informacjiskladanych
przezjednostkQ
pozamej$.umownie
s{rdz-v
ustalonych
okresach.
{ 46.
W przypadkupoboruwodyna celeprzeciwpo2aroue
z urz.q&eir
uodoci4owych,kt6rymiwoda
jest dostarczana
dla innychOdbiorc6w,jednostkaniezwlocznie
przekazuje
Przedsiqbiorstwu
informacjgo ilo5ciwodypobranej.
$ 47.
Nale2aoSciami
zawodgpobran4na celeprzeciwpoi"Jowe
PrzedsiQbiorstwo
obciqiaGminQ.

ROZDZIAL X
POSTANOWIENIAKOI(COWE
$ 48.
W spmwachnieobjqtychniniejszvmregulaminemobouiq.zuj4przepisy
prawa,a w szczegdlno:ii
ustavryz dnia 7 czenvca2001r, o zbiorowymzaopatrzeniu
* uodQi zbiorowyn odprouadzeniu
Sciek6w(Dz U. Nr 72.Itoz,747z p. zr:r)\ariLz
z przepisami
wlkornwczymiwldan! mi najej
podsra*ie.

s4e.

WykonanieUchwalypowierzasiq BurmistrzowiGminyCzempii.

ss0.

traci mocUchwalaRadyMiejskiej w Czempiniu
19,r_"-Ty"jftlu* rycie niniejszejuchwal.v,
Nr XXXIV/282/02z dnia l9 nrzeSnia2002r.
$5 1 .
Uchlrala.wchodzi
w zyciepo upllvie 14dni od dniaogloszenia
w DziennikuUrzgdowym
Wojew6dawaWielkopolskiego.

t2

