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Uchwa³a Nr XLIV/430/06
Rady Miejskiej w Bochni

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Bochni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 110 Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z pó�. zm.) oraz art. 238 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�. zm.)
Rada Miejska w Bochni u c h w a l a co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Boch-
ni przyjêtym uchwa³¹ Rady Miejskiej w Bochni Nr XXII/233/04
z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: Statutu Miejskiego O�rod-

ka Pomocy Spo³ecznej (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego, Nr 237,
poz. 2638) dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) W § 2 pkt. 3-5 otrzymuj¹ brzmienie:

"3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó�n. zm.)".

"4) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wo-
bec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyj-
nej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z pó�n. zm.)

"5) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.)".

2) Dotychczasowe punkty 4-7 otrzymuj¹ oznaczenie jako punk-
ty 6, 7, 8, 9.

3) W § 3 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Kierownik MOPS mo¿e mieæ jednego zastêpcê, który

w razie jego nieobecno�ci zastêpuje go w obowi¹zkach."
4) W § 6 pkt. 1c, otrzymuje brzmienie:

"1c wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej"
5) W § 6 dodaje siê pkt. 3 , który otrzymuje brzmienie:

"3) zaliczki alimentacyjne"
6) W § 8 dodaje siê nowy ust. 2 o brzmieniu:

"2. Kierownik MOPS dzia³a na podstawie i w granicach udzie-
lonego mu pe³nomocnictwa."
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7) W §8 dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymuj¹ oznaczenie, jako
ust. 3 i 4.
8) W § 9 dodaje siê ust. 6 o brzmieniu:

"6 MOPS prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach usta-
lonych dla jednostek bud¿etowych."

9) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11 Likwidacja MOPS nastêpuje na podstawie uchwa³y

Rady Miejskiej w Bochni".
10)  Dotychczasowy § 11 oznacza siê jako § 12.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Bochnia.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Olszewski

2260

Uchwa³a Nr XLIV/431/06
Rady Miejskiej w Bochni

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego O�rodka Sportu i
Rekreacji w Bochni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 5 ust. 4
Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z pó�n. zm.), oraz art. 238 ust. 2 Usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Bochni uchwa³a
co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Boch-
ni stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr XX/214/04 Rady Miej-
skiej w Bochni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: przyjêcia
Statutu Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Bochni
(Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 165, poz. 1957) dokonuje siê nastêpu-
j¹cych zmian:
1) W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.)".

2) W § 7 skre�la siê pkt 12.
3) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. O�rodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na
zewn¹trz.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta."
4) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. W O�rodku zatrudnia siê pracowników dzia³alno�ci pod-
stawowej, administracyjnej oraz obs³ugi.

2. Dyrektor wykonuje czynno�ci pracodawcy w stosunku
do osób zatrudnionych w O�rodku."

5) Dodaje siê nowy §16 o tre�ci:

"§ 16. Likwidacji O�rodka mo¿e dokonaæ Rada Miejska w dro-
dze uchwa³y, na zasadach i w trybie przewidzianym w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach prawnych. "

6) Dotychczasowy §16 oznacza siê jako §17.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Olszewski

2261

Uchwa³a Nr XLIV/432/06
Rady Miejskiej w Bochni

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie: zmiany statutu jednostki bud¿etowej pn. Miej-
skie Centrum Dzieci i M³odzie¿y - "Ochronka".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2
pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.)  i art. 238 ust. 2
Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n.
zm.) Rada Miejska w Bochni uchwala co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Miejskiego Centrum Dzieci i M³odzie¿y "Ochron-
ka" w Bochni stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Miej-
skiej w Bochni Nr XXXIII/331/01 z dnia 31 lipca 2001 r. w spra-
wie utworzenia jednostki bud¿etowej pn. "Miejskie Centrum
Dzieci i M³odzie¿y- Ochronka" oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 131 poz. 1962 z pó�n. zm.)  dokonuje siê
nastêpuj¹cych zmian:
W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Jednostka bud¿etowa Miejskie Centrum Dzieci i M³odzie¿y

"Ochronka" dzia³a na podstawie w³a�ciwych przepisów pra-
wa, a w szczególno�ci:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-

nym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.),
2) Ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 o wychowaniu w trze�-

wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147 poz. 1231 z pó�n. zm.),

3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pó�n. zm.),

4) Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pó�n. zm.)".

W §14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Centrum mo¿e gromadziæ na wyodrêbnionym rachunku

dochodów w³asnych dochody pochodz¹ce ze spadków, zapi-
sów i darowizn w formie pieniê¿nej."

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Poz. 2259, 2260, 2261
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§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w drodze publikacji w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: J. Olszewski

2262

Uchwa³a Nr XXXI/242/06
Rady Gminy w Szerzynach

z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Od-
prowadzenia �cieków obowi¹zuj¹cego na terenie Gminy
Szerzyny.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z zm.), oraz art. 19 ust. 1
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzeniu �cieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z zm.) Rada Gminy w Szerzynach uchwala co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadza-
nia �cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Szerzyny.

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

Regulamin okre�la zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania �cieków realizowanego na tere-
nie Gminy Szerzyny, w tym prawa i obowi¹zki przedsiêbior-
stwa oraz odbiorców.

§ 3

U¿yte w regulaminie okre�lenia oznaczaj¹:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3)
Ustawy,

3) osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci - osoba fizycz-
na lub prawna pragn¹ca korzystaæ z us³ug przedsiêbiorstwa
w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania �cieków,

4) przedsiêbiorstwo - przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanali-
zacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4)  Ustawy,

5) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadze-
nie �cieków, o której mowa w art. 6 Ustawy,

6) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 19) Ustawy,

7) wodomierz - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na we-
wnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego
przy punkcie czerpalnym wody,

8) dodatkowy wodomierz - przyrz¹d pomiarowy zainstalowa-
ny za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy okre�leniu ilo�ci wody
bezpowrotnie zu¿ytej,

9) okres obrachunkowy - okre�lony w umowie okres rozliczeñ
za us³ugi dostawy wody i odprowadzania �cieków.

ROZDZIA£ II
MINIMALNY POZIOM US£UG �WIADCZONYCH PRZEZ

PRZEDSIÊBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZENIA �CIEKÓW

§ 4

Minimaln¹ ilo�æ dostarczanej wody oraz cel jej poboru, okre-
�la umowa zawierana przez przedsiêbiorstwo z odbiorc¹.

§ 5

Przedsiêbiorstwo dostarcza wodê i odprowadza �cieki za-
pewniaj¹c zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ, a szczególno�ci:

1) dostarcza wodê do nieruchomo�ci, o jako�ci przeznaczo-
nej do spo¿ycia przez ludzi w sposób ci¹g³y i niezawodny,

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ci�nienie wody,
o wielko�ci wynikaj¹cej z warunków technicznych przy³¹-
czenia,

3) odbiera �cieki w sposób ci¹g³y, o stanie i sk³adzie zgod-
nym z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, w ilo�ci okre-
�lonej w dokumentacji projektowej i warunkach przy³¹cze-
nia nieruchomo�ci,

4) kontroluje, czy jako�æ przyjmowanych �cieków jest zgodna
z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

5) zapewnia spe³nianie warunków wprowadzenia ograniczeñ
dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedobo-
ru na zasadach okre�lonych w zezwoleniu,

6) dokonuje na w³asny koszt niezbêdnych napraw urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych bêd¹cych w jego posia-
daniu, za wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z wi-
ny odbiorcy,

7) dokonuje na w³asny koszt niezbêdnych napraw przy³¹czy
bêd¹cych w jego posiadaniu na odcinku od magistrali wo-
doci¹gowej do zewnêtrznej �ciany budynku, za wyj¹tkiem
usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy,

8) buduje i modernizuje urz¹dzenia wodoci¹gowe i urz¹dze-
nia kanalizacyjne, w zakresie wynikaj¹cym z wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji,

9) instaluje na w³asny koszt wodomierz g³ówny po odbiorze
technicznym przy³¹cza i zawarciu umowy,

10) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza g³ównego,
11) informuje co kwarta³ wójta o jako�ci wody przeznaczonej

do spo¿ycia przez ludzi, podaj¹c jednocze�nie t¹ informa-
cjê na tablicach og³oszeñ na terenie gminy.

§ 6

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków w sposób niepowoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alno�ci, a w szczególno�ci:

1) Wprowadzaj¹c �cieki do sieci, oraz wykorzystuje pobie-
ran¹ wodê zgodnie z umow¹ i warunkami technicznymi
przy³¹czenia,

2) U¿ytkuj¹c wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹, w sposób
eliminuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofniêcia siê
wody z wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej, powrotu cie-
p³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) Zabezpieczaj¹c przed dostêpem osób nieuprawnionych po-
mieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz g³ówny,

4) U¿ytkuj¹c wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹, w sposób
nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanaliza-
cyjnej,

Poz. 2261, 2262
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5) Informuj¹c przedsiêbiorstwo o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warunków umo-
wy,

6) Umo¿liwiaj¹c osobom reprezentuj¹cym przedsiêbiorstwo
wstêp na teren nieruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach
okre�lonych przepisami Ustawy oraz niniejszego regula-
minu,

7) Zawiadamiaj¹c przedsiêbiorstwo o wszelkich stwierdzo-
nych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

8) Informuj¹c przedsiêbiorstwo o zmianach stanu prawnego
nieruchomo�ci,

9) Powiadamiaj¹c przedsiêbiorstwo o wszelkich zmianach
technicznych w instalacji wewnêtrznych, które mog¹ mieæ
wp³yw na dzia³anie sieci,

10) Udostêpniaj¹c nieodp³atnie przedsiêbiorstwu miejsce na
elewacji lub ogrodzeniu nieruchomo�ci odbiorcy, celem
umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodo-
ci¹gowej.

ROZDZIA£ III
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW

O ZAOPATRZENIE W WODÊ LUB ODPROWADZANIE
�CIEKÓW Z ODBIORCAMI US£UG

§ 7

Postanowienia umowy nie mog¹ ograniczaæ praw i obo-
wi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów Ustawy, przepisów
wykonawczych oraz postanowieñ regulaminu.

§ 8

1. Przedsiêbiorstwo zawiera umowê na pisemny wniosek przy-
sz³ego odbiorcy, po spe³nieniu przez niego warunków tech-
nicznych przy³¹czenia oraz wylegitymowaniu siê tytu³em
prawnym do nieruchomo�ci.

2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która korzysta z nieru-
chomo�ci o nieuregulowanym stanie prawnym, po upraw-
dopodobnieniu faktu korzystania z przy³¹czonej nierucho-
mo�ci.

§ 9

1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali
na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalo-
wego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a) okre�lenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okre�lenie

rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹ w³a-
snorêcznym podpisem,

b) o�wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób ko-
rzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczeñ, o których mowa
w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowi¹zku ponoszenia
na rzecz przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at wynikaj¹cych
z taryfy za dokonywane przez przedsiêbiorstwo rozliczenia,

3. Do wniosku do³¹cza siê schemat wewnêtrznej instalacji
wodoci¹gowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem
g³ównym.

§ 10

1. Umowa jest zawierana na czas nieokre�lony lub okre�lony.

2. Zmiana umowy nastêpuje poprzez zawarcie nowej umowy
lub w formie aneksu do umowy na pi�mie, pod rygorem
niewa¿no�ci.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycz¹ca ta-
ryfy lub adresu do korespondencji.

§ 11

Po rozwi¹zaniu umowy przedsiêbiorstwo dokonuje za-
mkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego oraz
demontuje wodomierz g³ówny.

ROZDZIA£ IV
SPOSOBY ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY I STAWKI

OP£AT USTALONE W TARYFACH

§ 12

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbior-
stwo z odbiorcami us³ug na podstawie okre�lonych w taryfach
cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody i odprowa-
dzanych �cieków.

§ 13

1. Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu
wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku ilo�æ zu-
¿ytej wody okre�la siê na podstawie przeciêtnych norm zu-
¿ycia okre�lonych zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystaj¹cymi z lo-
kali w budynkach wielolokalowych, ilo�æ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy
wszystkich punktach czerpalnych, z uwzglêdnieniem ró¿nicy
wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem wodomierza g³ównego,
a sum¹ odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

3. W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego ilo�æ po-
branej wody ustala siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 14

1. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na podstawie wska-
zañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ odprowadza-
nych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci dostarczonej wody.

§ 15

1. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków ilo�æ bez-
powrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie w przy-
padkach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy.

2. W przypadku poboru wody z ujêæ odbiorcy, ilo�æ �cieków
wprowadzonych do urz¹dzeñ przedsiêbiorstwa ustala siê
na podstawie wskazañ wodomierza zainstalowanego na
koszt odbiorcy na w³asnych ujêciach.

§ 16

1. Strony okre�l¹ w umowie okres obrachunkowy oraz skutki
niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uisz-
czania op³at.

2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji, co do wysoko�ci fak-
tury, nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.
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3. Nadp³atê wynik³¹ z reklamacji zalicza siê w poczet przy-
sz³ych nale¿no�ci, a na pisemne ¿¹danie zwraca siê odbior-
cy us³ug w terminie 14 dni bez odsetek od dnia z³o¿enia
wniosku w tej sprawie.

§ 17

1. Odbiorca reguluje nale¿no�ci za dostarczon¹ wodê i odpro-
wadzone �cieki na podstawie faktur wystawianych przez
przedsiêbiorstwo w okresach obrachunkowych okre�lonych
w umowie.

2. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowa-
dzone �cieki w terminie okre�lonym na fakturze, nie krót-
szym ni¿ 14 dni od daty jej dostarczenia.

ROZDZIA£ V
WARUNKI PRZY£¥CZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR

PRZY£¥CZA

§ 18

Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹gowej lub ka-
nalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê
o przy³¹czenie.

§ 19

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przy³¹-
czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpo-
waæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieru-
chomo�ci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.

§ 20

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szcze-
gólno�ci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbior-

ców us³ug równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
d) przeznaczenia wody,

3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w szcze-
gólno�ci:
a) powierzchniê u¿ytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-

kowe)  w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹-

ce wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê
o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania

z nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo-

�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹-
dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 21

1. Przedsiêbiorstwo okre�la warunki przy³¹czenia i przekazuje
wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia

z³o¿enia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
termin ten mo¿e ulec przed³u¿eniu.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne trzy lata od dnia ich okre�le-
nia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kana-

lizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne

i techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowa-
dzane s¹ �cieki,

3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jako�ci odprowadzanych �cieków,

4) termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.
4. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czenio-

wych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji technicz-
nej z Przedsiêbiorstwem.

§ 22

1. Po wykonaniu przy³¹cza wnioskodawca wystêpuje do przed-
siêbiorstwa z wnioskiem o dokonanie jego odbioru.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci
je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami przy³¹czenia lub po okresie wa¿no�ci warun-
ków przy³¹czenia.

3. Odbiór przez przedsiêbiorstwo wykonanego przy³¹cza na-
stêpuje w for-mie protoko³u odbioru.

ROZDZIA£ VI
MO¯LIWO�Æ DOSTÊPU

DO US£UG  WODOCI¥GOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 23

Potencjalni odbiorcy mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce
dostêpno�ci do us³ug:
1) w Urzêdzie Gminy Szerzyny, który udostêpnia nieodp³atnie

do wgl¹du:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) niniejszy regulamin,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbioro-

wego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
�cieków,

2) w Przedsiêbiorstwie, które udostêpnia nieodp³atnie do wgl¹du:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) niniejszy regulamin.

ROZDZIA£ VII
SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU

NIEDOTRZYMANIA CI¥G£O�CI US£UG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY

I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ
�CIEKÓW

§ 24

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia odbiorcom
us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków oraz awarii
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
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2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cie-
ków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbior-
ców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿li-
wiaj¹ce �wiadczenia us³ug, w szczególno�ci gdy:
1) z powodu nag³ej awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowa-

dzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie zagro-

¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.
3. O przerwach w dostawie wody wynikaj¹cych z planowa-

nych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiêbiorstwo
powiadomi odbiorcê najpó�niej na dwa dni przed jej plano-
wanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwa³a d³u¿ej ni¿ 12 godzin,
nale¿y o tym powiadomiæ odbiorców minimum na 7 dni przed
ni¹. W takim przypadku Przedsiêbiorstwo zapewni zastêp-
czy punkt poboru wody.

ROZDZIA£ VIII
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG,

A  W  SZCZEGÓLNO�CI SPOSOBY REKLAMACJI
ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZ¥CYCH

W SZCZEGÓLNO�CI ZAK£ÓCEÑ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIA �CIEKÓW

§ 25

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na ¿¹da-
nie odbiorców informacji w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹-
g³o�ci us³ug nie pó�niej ni¿ w ci¹gu:
a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewidywane-

go terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ,

o których mowa w lit. a.

§ 26

1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹-
cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�æ op³at
za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na pi-
�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie Przed-
siêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elek-
tronicznej.

3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia zain-
teresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji w termi-
nie 14 dni od daty wp³ywu. Termin ten mo¿e ulec przed³u¿e-
niu, je¿eli istnieje konieczno�æ przeprowadzenia szczegó³o-
wego postêpowania wyja�niaj¹cego.

ROZDZIA£ IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPO¯AROWE

§ 27

Woda do celów przeciwpo¿arowych dla obiektów jest do-
stêpna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci
wodoci¹gowej.

§ 28

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe na-
stêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy gmin¹,
przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.

§ 29

Ilo�æ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz z okre-
�leniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisem-
nych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej
w umownie ustalonych okresach.

§ 30

Nale¿no�ci za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe
ponosi wed³ug cen i stawek op³at ustalonych w taryfie gmina.

ROZDZIA£ X
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 31

W sprawach nieobjêtych niniejszym regulaminem obowi¹-
zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci przepisy Ustawy i prze-
pisy wykonawcze do Ustawy.

§ 32

Wykonanie Uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Szerzyny.

§ 33

Traci moc Uchwa³a Nr V/48/03 Rady Gminy w Szerzynach
z dnia 26 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu do-
starczania wody i odprowadzenia �cieków"

§ 34

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Ryba

2263

Uchwa³a Nr XXXV/349/2006
Rady Gminy Tarnów

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania
w Gminie Tarnów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30. ust. 2b, 2c, 2d i 3 Ustawy z dnia
16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 159,
poz. 1547 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Tarnów, Rada Gmi-
ny Tarnów uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Tworzy siê odrêbny obwód g³osowania na obszarze Gmi-
ny Tarnów dla przeprowadzenia wyborów do organów samo-
rz¹du terytorialnego w okrêgu wyborczym nr 3: Obwód g³oso-
wania nr 15 z siedzib¹ Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Nowodworzu.
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§ 2

Obwód g³osowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar
jednostki, w której ma siedzibê obwodowa komisja wyborcza
i utworzony jest dla wyborców przebywaj¹cych w Domu Po-
mocy Spo³ecznej i objêtych rejestrem wyborców w Gminie
Tarnów.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³ê podaje siê do wiadomo�ci przez rozplakatowanie
obwieszczeñ na tablicach og³oszeñ w miejscach publicznych
na obszarze so³ectwa Nowodworze oraz wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tarnów.

3. Po jednym egzemplarzu uchwa³y podlega niezw³ocznemu
dorêczeniu Wojewodzie Ma³opolskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Tarnowie.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: W. Mitera

2264

Uchwa³a* Nr XLIV/825/2006
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza-
nia �cieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Tarnowie
uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przyjmuje siê Regulamin dostarczania wody i odprowadza-
nia �cieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zwany dalej
Regulaminem.

2. Regulamin zosta³ opracowany zgodnie z ustaw¹ z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747
z pó�n. zm.).

3. U¿yte w regulaminie okre�lenia oznaczaj¹:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cie-
ków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.),

�����������
* Rozstrzygniêciem nadzorczym Nr PN VIII.0911-10-06 z dnia
1 marca 2006 r. Wojewoda Ma³opolski stwierdzi³ niewa¿no�æ
uchwa³y w czê�ci § 7 ust. 1 pkt 5 w zakresie s³ów "zainstalowa-
nia na koszt odbiorcy wodomierza w³asnego w celu prawid³o-
wego ustalenia nale¿no�ci za odprowadzanie �cieków, pkt 8
§ 12 ust. 2 i 6, § 19 ust. 2-8, § 22 ust. 2.

2) Odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3)
Ustawy,

3) Przedsiêbiorstwo - przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kana-
lizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) Ustawy,

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadze-
nie �cieków, o której mowa w art. 6 Ustawy,

5) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy ilo�æ
pobranej wody, o którym mowa w art. 2 pkt 19) Ustawy,

6) wodomierz - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy ilo�æ pobranej
wody zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹-
gowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym
wody,

7) wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalo-
wany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu ilo�ci
wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany na koszt Od-
biorcy us³ug,

8) wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy ilo�æ
wody pobranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany na
koszt Odbiorcy us³ug,

9) urz¹dzenie pomiarowe - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
ilo�æ odprowadzanych �cieków, o którym mowa w art. 2
pkt 15) Ustawy,

10) okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania �cieków okre�lony w umowie.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych

przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania �cieków

§ 2

1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych do reali-

zacji dostaw wody w wymaganej ilo�ci i pod odpowied-
nim ci�nieniem oraz dostaw wody o nale¿ytej jako�ci,
w sposób ci¹g³y i niezawodny,

2) zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do od-
bioru odprowadzanych �cieków w sposób ci¹g³y i nieza-
wodny,

3) ci�nienie wody mierzone na zaworze za wodomierzem
g³ównym w zakresie: minimalnie 0, 1 MPa, maksymalnie
0, 6 MPa,

4) jako�æ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ wymagania okre-
�lone w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ja-
ko�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

2. Przedsiêbiorstwo mo¿e odst¹piæ od zapewnienia minimal-
nego lub maksymalnego ci�nienia, je¿eli w wydanych wa-
runkach przy³¹czenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposa¿e-
nie instalacji w urz¹dzenie do lokalnego podnoszenia lub
redukcji ci�nienia.

3. Przedsiêbiorstwo nie odpowiada za krótkotrwa³y brak od-
p³ywu �cieków z piwnic i innych czê�ci budynku po³o¿onych
poni¿ej poziomu terenu. W przypadku skanalizowania tych
pomieszczeñ Odbiorca ma obowi¹zek - zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi - zainstalowania urz¹dzenia przeciwzale-
wowego tzw. klapy zwrotnej.

§ 3

1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawi-
d³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacyjnej, w tym utrzymania jej w stanie sprawno�ci tech-
nicznej.
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2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego informo-
wania Gminy o jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi.

3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania zaintere-
sowanym Odbiorcom informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych
zak³óceñ w zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu �cieków
oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

§ 4

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania i utrzy-
mania u Odbiorcy wodomierza g³ównego.

2. Odbiorca zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzymania
innych wodomierzy, wodomierzy w³asnych i wodomierzy
dodatkowych.

3. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u przy³¹cza wodoci¹gowego i instalacji we-
wnêtrznej.

4. Granicê rozdzia³u w³asno�ci sieci kanalizacyjnej i przy³¹cza
okre�la umowa.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania

oraz rozwi¹zywania umów z Odbiorcami us³ug

§ 5

1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków odbywa siê
na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie �cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem
a Odbiorc¹.

2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do zawarcia umowy o za-
opatrzenie w wodê lub odprowadzanie �cieków z osob¹, która
posiada tytu³ prawny do korzystania z nieruchomo�ci b¹d�
korzystaj¹cej z nieruchomo�ci o nieuregulowanym stanie
prawnym, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci
i wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

3. Zawarcie umowy nastêpuje po:
1) podpisaniu przez strony protoko³ów z prób i odbiorów

przeprowadzonych w zwi¹zku z przy³¹czeniem,
2) po wyga�niêciu albo rozwi¹zaniu umowy z poprzednim

Odbiorc¹,
3) po ustaniu przyczyn odciêcia wody lub zamkniêcia przy-

³¹cza kanalizacyjnego i naprawieniu szkody.
4. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali

znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na pisemny
wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowe-
go lub budynków wielolokalowych po spe³nieniu warunków
okre�lonych w art. 6, pkt 6 Ustawy oraz warunków technicz-
nych okre�lonych przez Przedsiêbiorstwo.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 zawiera w szczególno�ci:
1) okre�lenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okre�lenie

rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹ w³a-
snorêcznym podpisem,

2) o�wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób ko-
rzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz
o obowi¹zku ponoszenia na rzecz Przedsiêbiorstwa do-
datkowych op³at,

3) schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w budyn-
ku wielolokalowym za wodomierzem g³ównym, wraz
z okre�leniem punktów czerpalnych.

6. Przedsiêbiorstwo mo¿e okre�liæ wzór wniosku o zawarcie
umowy.

§ 6

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony lub okre-
�lony.

2. Umowa z Odbiorc¹ okre�la mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania przez
Przedsiêbiorstwo wy³¹cznie z przyczyn stanowi¹cych pod-
stawê do odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza
kanalizacyjnego, a to:
1) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne wy-

konano niezgodnie z przepisami prawa,
2) Odbiorca nie ui�ci³ nale¿no�ci za pe³ne dwa okresy obra-

chunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,

3) jako�æ wprowadzanych �cieków nie spe³nia wymogów
okre�lonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe
uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia pomiarowego,

4) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne
odprowadzanie �cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak
równie¿ przy celowo uszkodzonych albo pominiêtych wo-
domierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych.

3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za
wypowiedzeniem nie d³u¿szym ni¿ jeden miesi¹c dla Od-
biorców domowych i trzy miesi¹ce dla pozosta³ych.

4. W przypadku zmiany Odbiorcy, potwierdzonej zawarciem
nowej umowy, nastêpuje wyga�niêcie umowy zawartej z do-
tychczasowym Odbiorc¹.

5. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z zacho-
waniem okresu wypowiedzenia okre�lonego w umowie.

6. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem,
nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego o�wiadczenia woli w
siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³ania takiego o�wiad-
czenia listem poleconym.

7. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron.
8. Umowa zawarta na czas okre�lony ulega rozwi¹zaniu z chwil¹

up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.
9. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowa-

niem przez Przedsiêbiorstwo �rodków technicznych uniemo¿-
liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 7

1. Umowy powinny zawieraæ postanowienia zobowi¹zuj¹ce
Odbiorców do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odpro-
wadzania �cieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy
i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych
przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci
Przedsiêbiorstwa, a w szczególno�ci do:

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej,
powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralne-
go ogrzewania,

2) u¿ytkowania przy³¹czy i instalacji wodoci¹gowo - ka-
nalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funk-
cjonowania sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,

3) zapewnienia szczelno�ci przy³¹cza wodoci¹gowego
stanowi¹cego w³asno�æ Odbiorcy i jego wewnêtrznej
instalacji wodoci¹gowej w zakresie zgodnym z posta-
nowieniami umowy,

4) zapewnienia szczelno�ci przy³¹cza kanalizacyjnego sta-
nowi¹cego w³asno�æ Odbiorcy i jego wewnêtrznej in-
stalacji kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z postano-
wieniami umowy oraz zabezpieczenia jej przed cofniê-
ciem siê �cieków z sieci kanalizacyjnej,
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5) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody oraz zainstalowania na koszt Odbiorcy wodomie-
rza w³asnego w celu prawid³owego ustalania nale¿no-
�ci za odprowadzanie �cieków,

6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz ko-
rzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w ce-
lach okre�lonych w warunkach przy³¹czenia do sieci,

7) informowania Przedsiêbiorstwa o odprowadzaniu wód
opadowych i drena¿owych do kanalizacji ogólnosp³aw-
nej, w szczególno�ci o rodzaju powierzchni, z jakiej od-
prowadzane s¹ te wody i wielko�ci tej powierzchni,

8) zapewnienia niezawodnego dzia³ania wodomierzy i urz¹-
dzeñ pomiarowych przez ich odpowiednie zabezpiecza-
nie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami
niskich temperatur oraz dochowania terminu legalizacji,

9) zapewnienia prawid³owego utrzymanie studzienki lub
pomieszczenia, w którym zamontowane s¹ wodomie-
rze przez uniemo¿liwienie dostêpu do tych pomiesz-
czeñ osobom nieuprawnionym,

10) utrzymywania pomieszczenia przeznaczonego na lo-
kalizacjê wodomierza lub studzienki wodomierzowej,
które powinny byæ zabezpieczone przed nap³ywem
wody gruntowej i powierzchniowej, zapewnienia bez-
piecznego wykonywania odczytu wskazañ wodomie-
rza i jego wymianê oraz zapewnienia temperatury
w pomieszczeniu nie ni¿szej ni¿ +4oC,

11) okre�lenia warunków usuwania awarii przy³¹cza wo-
doci¹gowego i przy³¹cza kanalizacyjnego bêd¹cego
w posiadaniu Odbiorcy us³ug.

§ 8

1. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków Przedsiê-
biorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹-
dzenia ministra w³a�ciwego do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podsta-
wie art. 11 Ustawy.

2. Przy zawieraniu umowy Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest
dorêczyæ Odbiorcy, na jego ¿¹danie, odpis niniejszego regu-
laminu oraz Ustawy.

§ 9

Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialno�ci odszkodo-
wawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:
1) brakiem wody w ujêciu,
2) niezawinionym przez Przedsiêbiorstwo zanieczyszczeniem

wody w ujêciu, w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
3) potrzeb¹ zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów prze-

ciwpo¿arowych,
4) konieczno�ci¹ przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków,
5) uszkodzeniem instalacji gro¿¹cej niebezpieczeñstwem,
6) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹-

gowych i kanalizacyjnych.
7) awari¹ na przy³¹czu bêd¹cym w³asno�ci¹ Odbiorcy.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at

ustalone w taryfie

§ 10

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbior-

stwo z Odbiorcami na podstawie okre�lonych w obowi¹zu-
j¹cych taryfach cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej
wody i odprowadzanych �cieków. 2. Nale¿no�ci za pobran¹
wodê oraz odprowadzone �cieki jak równie¿ op³aty abona-
mentowe p³atne s¹ przez Odbiorców w okresach rozlicze-
niowych okre�lonych w umowie nie krótszych jak jeden mie-
si¹c.

§ 11

1. Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu
wodomierza g³ównego.

2. Odczyty wodomierzy przeprowadzaj¹ pracownicy Przedsiê-
biorstwa. W przypadku niemo¿no�ci dokonania odczytu z po-
wodu nieobecno�ci Odbiorcy pracownik Przedsiêbiorstwa
umieszcza w widocznym miejscu na drzwiach lub w skrzyn-
ce na listy wezwanie do dokonania odczytu wodomierza
i przekazania wyniku Przedsiêbiorstwu pod wskazany nu-
mer telefonu lub adres w terminie do siedmiu dni. Po bez-
skutecznym up³ywie tego terminu Przedsiêbiorstwo jest
uprawnione do wystawienia faktury za ilo�æ wody wynika-
j¹c¹ ze �redniego zu¿ycia.

3. Je¿eli Odbiorc¹ jest wy³¹cznie w³a�ciciel lub zarz¹dca bu-
dynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest
on obowi¹zany do rozliczenia kosztów tych us³ug. Suma ob-
ci¹¿eñ za wodê lub �cieki nie mo¿e byæ wy¿sza od ponoszo-
nych przez w³a�ciciela lub zarz¹dcê na rzecz Przedsiêbior-
stwa.

4. Odbiorca bêd¹cy w³a�cicielem lub zarz¹dc¹ budynku wielo-
lokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wy-
boru metody rozliczania kosztów ró¿nicy wskazañ, o której
mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 3 Ustawy. Nale¿no�ciami wynikaj¹-
cymi z przyjêtej metody rozliczenia obci¹¿a osobê korzysta-
j¹c¹ z lokalu w tych budynkach.

§ 12

1. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na podstawie wska-
zañ urz¹dzeñ pomiarowych. Koszty zakupu, monta¿u urz¹-
dzenia pomiarowego, jego plombowania, napraw i legaliza-
cji obci¹¿aj¹ Odbiorcê.

2. Ilo�æ odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ustala
siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych zakupio-
nych, zamontowanych, zaplombowanych, legalizowanych i ob-
s³ugiwanych na koszt Odbiorcy, a w razie ich braku okre�la
siê na podstawie wielko�ci powierzchni, z których odprowa-
dzane s¹ wody opadowe i roztopowe, wspó³czynników sp³y-
wu powierzchniowego oraz �redniego opadu z wielolecia.

3. W razie braku legalizowanych urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ
odprowadzanych �cieków ustala siê jako równ¹ sumie ilo�ci
wody dostarczonej przez Przedsiêbiorstwo oraz ilo�ci wody
pobranej z innych �róde³.

4. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych i wprowadza
�cieki do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹-
dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowadzonych �cieków jest usta-
lana jako równa ilo�ci wody pobranej, ustalonej na podsta-
wie wskazañ wodomierza w³asnego.

5. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz urz¹-
dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza �cieki do urz¹dzeñ
Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ
odprowadzonych �cieków jest ustalana jako suma wskazañ
wodomierza w³asnego i wodomierza g³ównego.

6. Odbiorca jest zobowi¹zany do zainstalowania na w³asny
koszt wodomierza w³asnego, jego monta¿u, plombowania,
napraw i legalizacji.
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§ 13

1. W przypadku braku wodomierza ilo�æ pobranej wody okre-
�la siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okre�lonych
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okre�lenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody
(Dz. U. Nr 8, poz. 70).

2. W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego lub urz¹-
dzenia pomiarowego i braku mo¿liwo�ci ustalenia na pod-
stawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
i umowy ilo�ci �wiadczonych us³ug, ilo�æ pobranej wody
i/lub odprowadzonych �cieków ustala siê na podstawie �red-
niego zu¿ycia wody i/lub odprowadzonych �cieków w ca³ym
okresie ostatnich 6-ciu miesiêcy �wiadczenia us³ug przed
stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza i/lub urz¹dzenia
pomiarowego.

§ 14

1. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków ilo�æ bez-
powrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przy-
padkach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego, legalizowanego wodomierza za-
instalowanego na koszt Odbiorcy.

2. Koszty zakupu, monta¿u wodomierza dodatkowego, jego
plombowania, napraw oraz legalizacji obci¹¿aj¹ Odbiorcê.

§ 15

1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿no�ciami za us³ugi
�wiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbior-
cami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali,
Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê zarz¹dcy lub
w³a�cicielowi takiego budynku oraz odrêbne faktury oso-
bom korzystaj¹cym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie pó�niej ni¿ 14 dni od daty doko-
nania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilo�æ �wiadczonych us³ug
jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania wodomierza
lub urz¹dzenia pomiarowego, koñca okresu obrachunkowego.

4. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowa-
dzone �cieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie
mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dorêczenia. Opó�nie-
nia w zap³acie uprawniaj¹ Przedsiêbiorstwo do naliczania
odsetek, w wysoko�ci ustawowej.

5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysoko�ci fak-
tury nie wstrzymuje jej zap³aty.

6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet
przysz³ych nale¿no�ci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca siê j¹
w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej sprawie.

§ 16

1. W rozliczeniach z Odbiorcami Przedsiêbiorstwo obowi¹zane
jest stosowaæ taryfê wprowadzon¹ w trybie art. 24 Ustawy.

2. Wej�cie w ¿ycie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
3. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at wy-

nikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomo�ci
publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania Od-
biorców o ich wysoko�ci.

§ 17

W przypadku zmiany wysoko�ci cen i op³at wynikaj¹cych
z wprowadzenia nowej taryfy Przedsiêbiorstwo ustala zu¿ycie

wody lub wielko�æ odprowadzonych �cieków przed i po wpro-
wadzeniu taryfy proporcjonalnie do ilo�ci dni pomiêdzy ostat-
nim odczytem przed zmian¹ taryfy a dniem zmiany taryfy i ilo-
�ci dni od dnia zmiany taryfy do dnia odczytu.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 18

1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹gowej lub ka-
nalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê
o przy³¹czenie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê
o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹ okre�laj¹ca usytuowanie nie-

ruchomo�ci wzglêdem istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia
terenu,

2) sprecyzowanie potrzeb w zakresie ilo�ci i celu, na jaki bêdzie
u¿ywana woda, oraz rodzaju odprowadzanych �cieków,

3) dokument stwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z obiektu, który ma byæ przy³¹czony.

3. W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 1, Przedsiêbiorstwo wydaje warunki przy³¹-
czenia nieruchomo�ci.

4. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:
1) miejsce i sposób przy³¹czenia instalacji Odbiorcy do sieci

wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej,
2) wymagania w zakresie stosowanych materia³ów i urz¹-

dzeñ,
3) ci�nienie dyspozycyjne wody w sieci wodoci¹gowej,
4) stan nape³nienia sieci kanalizacyjnej i mo¿liwo�ci odpro-

wadzania �cieków opadowych i wód roztopowych,
5) termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.

5. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹cze-
niowych jest wcze�niejsze uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem
dokumentacji technicznej i dokonanie zg³oszenia zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego.

6. Przedsiêbiorstwo uzgadnia dokumentacjê w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

7. Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza
pod wzglêdem prawid³owego wykonania w terminie do 3 dni
od zg³oszenia gotowo�ci do odbioru.

8. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest zawrzeæ umowê na do-
stawê wody lub odprowadzanie �cieków w terminie do 7 dni
od dnia odbioru przy³¹cza.

9. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody i/lub odprowa-
dzanie �cieków nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 2 dni roboczych od
dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Od-
biorc¹.

§ 19

1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomie-
rzowej, pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomie-
rza g³ównego, urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³a-
sny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomo-
�ci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.

2. Wydawane osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci
warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanaliza-
cyjnej mog¹ obejmowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie
przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego, ale rów-
nie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze
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�rodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanali-
zacyjnych.

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 Gmina lub Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem wa-
runków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanaliza-
cyjnej s¹ zobowi¹zane do zawarcia umowy reguluj¹cej tryb
i zasady odp³atnego przejêcia przez Gminê lub Przedsiê-
biorstwo urz¹dzeñ wybudowanych przez przysz³ego Od-
biorcê ubiegaj¹cego siê o przy³¹czenie ze �rodków w³a-
snych.

4. W sytuacji wspó³finansowania przez przysz³ego Odbiorcê
ubiegaj¹cego siê o przy³¹czenie budowy urz¹dzeñ wodo-
ci¹gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana miêdzy
Gmin¹ lub Przedsiêbiorstwem a tym Odbiorc¹ reguluje tryb
i zasady odp³atnego przejêcia przez Gminê lub Przedsiêbior-
stwo czê�ci inwestycji sfinansowanej przez Odbiorcê ubie-
gaj¹cego siê o przy³¹czenie.

5. Odp³atne przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na
Gminê lub Przedsiêbiorstwo prawa w³asno�ci urz¹dze-
nia, jak równie¿ na zawarciu umowy obligacyjnej, w szcze-
gólno�ci umowy dzier¿awy, a tak¿e prawnorzeczowej,
w szczególno�ci ustanowieniu u¿ytkowania, w sposób
umo¿liwiaj¹cy Gminie lub Przedsiêbiorstwu korzystanie
z urz¹dzenia.

6. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga ak-
ceptacji Gminy lub Przedsiêbiorstwa i Odbiorcy ubiegaj¹ce-
go siê o przy³¹czenie.

7. Umowa, o której mowa w ust 3 i 4 pod rygorem niewa¿no�ci
winna byæ zawarta w formie pisemnej.

8. Umowa, o której mowa w ust 3 i 4 winna okre�laæ, co naj-
mniej:
1) termin wybudowania urz¹dzenia,
2) warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³niaæ,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Gminê lub Przed-

siêbiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Gminê lub Przed-

siêbiorstwo,
6) termin przejêcia urz¹dzenia,
7) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie

w³asno�ci urz¹dzenia lub termin i zasady uiszczania wy-
nagrodzenia za korzystanie przez Gminê lub Przedsiêbior-
stwo z urz¹dzenia na podstawie umowy nie przenosz¹cej
prawa w³asno�ci,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.

§ 20

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego
Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyj-
nej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne po-
gorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny poziom
us³ug, a w szczególno�ci je¿eli zabraknie wymaganych zdol-
no�ci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni
�cieków oraz zdolno�ci dostawczych istniej¹cych uk³adów
dystrybucji wody i odprowadzania �cieków.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego
Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyj-
nej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie pozio-
mu us³ug w stopniu takim, ¿e nie bêd¹ spe³nione wymaga-
nia okre�laj¹ce minimalny poziomu us³ug.

3. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³o�ci
wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okre�laj¹ce mo¿liwo�ci dostêpu

do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych

§ 21

1. Potencjalni Odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹
uzyskaæ dostêp do tych us³ug na warunkach okre�lonych w:
1) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy,
2) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gminy,
3) wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wo-

doci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
4) planach inwestycyjnych Przedsiêbiorstwa.

2. Dokumenty okre�lone w ust. 1 pkt 1) i 2) udostêpniane s¹
w siedzibie Gminy, natomiast dokumenty okre�lone w ust. 1
pkt 3) i 4) udostêpniane s¹ w siedzibie Przedsiêbiorstwa.

Rozdzia³ VII
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiêbiorstwo

wykonanego przy³¹cza

§ 22

1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza Przedsiê-
biorstwo dokonuje sprawdzenia zgodno�ci wykonanych prac
z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo warunkami przy³¹cze-
nia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projek-
tem przy³¹cza.

2. Je¿eli warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub ka-
nalizacyjnej obejmowa³y równie¿ obowi¹zek wybudowania
przez przysz³ego Odbiorcê ze �rodków w³asnych, urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przy-
st¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e byæ wcze�niejszy od-
biór tych urz¹dzeñ.

3. Okre�lone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upo-
wa¿nionych przedstawicieli stron.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza. Wszelkie
odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czê�ciowemu zakryciu (tzw. prace
zanikaj¹ce)  nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny, w za-
kresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch eg-
zemplarzach, z których jeden dostarcza siê do Przedsiêbior-
stwa a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê ak-
tualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.

§ 23

1. Po zg³oszeniu gotowo�ci do odbioru przez przedstawiciela
Odbiorcy Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin, na nie d³u-
¿ej ni¿ trzy dni od daty zg³oszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów s¹ potwierdzane przez strony w pro-
toko³ach.

§ 24

Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru okre�la
Przedsiêbiorstwo.

§ 25

1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawie-
raæ co najmniej:
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1) dane identyfikuj¹ce Odbiorcê i adres przy³¹cza,
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
3) inne warunki odbioru,

2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien zawieraæ
co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru,

(�rednica, materia³, d³ugo�æ, elementy uzbrojenia)
2) rodzaj odprowadzanych �cieków, dla przy³¹cza kanaliza-

cyjnego
3) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,
4) uwagi dotycz¹ce ewentualnych ró¿nic pomiêdzy projek-

tem a realizacj¹ przy³¹cza.
3. W³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Odbior-

ców dokonuje Przedsiêbiorstwo.

Rozdzia³ VIII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania

ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej �cieków

§ 26

1. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopa-
trzenia w wodê lub odprowadzania �cieków Przedsiêbior-
stwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przy-
jêty poprzez:
a) wywieszenie og³oszeñ,
b) informacje w radiu, prasie i telewizji,
c) zbiorowych Odbiorców - telefonicznie.

2. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania, na ¿¹da-
nie Odbiorców, informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych za-
k³óceñ w zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu �cieków
oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
W tym celu obowi¹zane jest utrzymywaæ ca³odobowy dy-
¿ur telefoniczny.

§ 27

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12 go-
dzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt po-
boru wody, dostosowany do nape³niania naczyñ u¿ywanych
w gospodarstwach domowych, w odleg³o�ci nie wiêkszej ni¿
300 metrów od najdalszego Odbiorcy i poinformowaæ Odbior-
cê o jego lokalizacji.

§ 28

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dosta-
wie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci
Przedsiêbiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwycza-
jowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym
terminem.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cie-
ków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia Od-
biorców w przypadkach awarii oraz gdy wystêpuj¹ wa-
runki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodo-
wiska.

§ 29

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia Od-
biorców o planowanych zmianach warunków technicznych za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warun-
ków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 30

W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej
ni¿ 24 godziny Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek obni¿yæ op³atê
abonamentow¹ oraz rycza³tow¹ proporcjonalnie do okresu
przerwy za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê przerwy w dostawie.

§ 31

Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego powia-
domienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie
jako�ci �cieków odbiegaj¹cej od warunków umowy.

Rozdzia³ IX
Standardy obs³ugi Odbiorców, sposoby za³atwiania

reklamacji oraz wymiany informacji dotycz¹cych
zak³óceñ w dostawie wody i odprowadzaniu �cieków

§ 32

1. Standard obs³ugi Odbiorcy:
1) Przedsiêbiorstwo zapewnia ci¹g³o�æ us³ug i sta³¹ obs³u-

gê Odbiorcy w sposób okre�lony niniejszym regulami-
nem,

2) w przypadku wyst¹pienia awarii na sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej Przedsiêbiorstwo niezw³ocznie, nie d³u-
¿ej ni¿ w ci¹gu 1 godziny od zg³oszenia, podejmuje czyn-
no�ci dla zabezpieczenia oraz usuniêcia awarii,

3) zg³oszenie uszkodzenia wodomierza zobowi¹zuje Przed-
siêbiorstwo do podjêcia czynno�ci zmierzaj¹cych do jego
wymiany nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 3 dni.

2. Przedsiêbiorstwo utrzymuje ca³odobowy dy¿ur telefo-
niczny i obowi¹zany jest prowadziæ ksi¹¿kê dy¿urów,
w której dokumentuje wszystkie zg³oszenia z podaniem
liczby porz¹dkowej, daty i godziny zg³oszenia, osoby zg³a-
szaj¹cej, przedmiotu zg³oszenia oraz sposobu za³atwie-
nia zg³oszenia.

§ 33

1. Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych ilo-
�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci rachunków
za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na pi-
�mie osobi�cie przez Odbiorcê w siedzibie Przedsiêbiorstwa,
listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej.

3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia Od-
biorcy o sposobie za³atwienia reklamacji w terminie do
30 dni od daty jej wp³ywu.

§ 34

Odbiorca zobowi¹zany jest do niezw³ocznego pisemnego
powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asno�cio-
wych nieruchomo�ci, jego zarz¹dcy lub zmianach u¿ytkowni-
ka lokalu.

§ 35

Odbiorca powinien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o wszel-
kich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które
mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
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Rozdzia³ X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe.

§ 36

1. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna z urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo,
a w szczególno�ci z hydrantów przeciwpo¿arowych zainsta-
lowanych na sieci wodoci¹gowej.

2. W przypadku zainstalowania hydrantów na wewnêtrznej
sieci Odbiorcy rozliczenie pobranej wody z tych¿e hydran-
tów nastêpuje z Odbiorc¹ na podstawie dodatkowego wo-
domierza zakupionego, zainstalowanego, zaplombowane-
go i legalizowanego na koszt Odbiorcy.

§ 37

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe na-
stêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy Gmin¹
i Przedsiêbiorstwem.

§ 38

Ilo�æ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz z okre-
�leniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisem-
nych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej
w umownie ustalonych okresach.

§ 39

W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe z urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana dla in-
nych Odbiorców us³ug, jednostka stra¿y po¿arnej niezw³ocz-
nie przekazuje Przedsiêbiorstwu informacje o ilo�ci wody po-
branej.

§ 40

Nale¿no�ciami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê.

§ 41

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: A. Kasznia
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