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RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 1l paidziemika 201 8 r.

w sprawie prryjgcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie Gminy Kobylnica

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. 22018 r-.
poz.994 ze zm.) oraz an. 19ust.3 i ust.5 ustauy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wwodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tj. Dz.U. 22018r., poz. ll52ze zn.), po uzyskaniu pozyfywnej opinii
Dyrektora Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej w Gdansku Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, uchwala sig co nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w, obowi4zujqcy na terenie Gminy
Kobylnica w brzmieniu stanowi4cym zal4cznik do uchwaly.

$ 2. Traci moc uchwala nr XXXYII/47612009 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 pridziemika 2009 roku.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 5ciek6w obowigujAcego na terenie Gminy
Kobylnica.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Kobylnica.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Pomorskiego.

Przewodniczqcy y Gminy

Leon 7

Id: 2C55AAA2- l 148-4323-86E6-8EC8I IA45lC7. Podpisanl Strona I

l(

Z.G

ri



Zalqcznik do uchwaly Nr LXI/491/201 8

Rady Gminy Kobylnica

z dnia I I pa2dziern ika 201 8 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCTNXOW

(zwany dalej,,Regulaminem")

Rozdzial 1.

PRZEPISY OGOLNE

$ 1. Regulamin okre5la prawa iobowiqzki przedsigbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego dzialajqcego na
terenie gminy Kobylnica oraz odbiorc6w uslug korzystaj4cych na tym terenie z uslug z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodg lub zbiorowego odprowadzania 5ciek6w.

$ 2. 1 . Ilekro6 w Regulaminie mowa jest o ,.ustawie" nalezy przez to rozumiei ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu rv wodg i zbiorouym odprorvadzaniu Sciek6rv (j. Dz.U. 22018 r. poz. 1152 ze zm.).

2.ULrytyrn w Regulaminie pojgciom nalezy przypisywa(. znaczenie jakie nadajq im akty wyzszego rzgdu,
w tym ustawa.

3. Postanowienia Regulaminu odnoszqce sig do tary! znajduj4 zastosowanie do tary! tymczasowej
w rozumieniu ustawy.

Rozdzial 2.
MINIMALI\IY POZIOM USLUG SWIIOCZOUYCH PRZEZ PRZLDSIEBIORSTWO

woDocI.AGOWO-KANALIZACYJNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIT,X6W

$ 3. l. Przedsigbiorstwo wodociEgowo--kanalizacyjne ma obowiqzek zapewnienia naslgpujEcego minimalnego
poziomu Swiadczonych uslug:

l) ciqgloSci i niezawodnoSci dosta$y wody do nieruchomoici dla ktorej zawarto umowq, zgodnie z w1'danymi

,,Warunkami przyl4czenia do sieci wodociqgowej lub sieci kanalizacyjnej", o ciSnieniu umoZliwiaj4cym
uZytkowanie wody nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wigkszym niz 0,6 MPa, w granicach technicznych
mo2liwoSci swiadczenia uslug wymaczonych. m.in. struktur4 iSrednic4 sieci wodociqgowej, przylqcza

wodociqgorvego oraz instalacji wewngtrznej odbiorcy uslug;

2) zapewnienia dostawy rvody ojakodci uymaganej dla wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi ustalonej
zgodnie z wymaganiami okreilonymi wla(ciwymi przepisami prawa, w tym wymaganiami bakteriologicznymi,
fi zykochemicznymi i organoleprycznymi:

3) ci4glo5ci i niezawodnoSci odprowadzania Sciek6w do wzqdzefi kanalizacyjnych, w granicach technicznych
mo2liwoSci Swiadczenia uslug w)'maczonych, m.in. struklurq iSrednic4 urz4dzeri kanalizacyjnych. w tym sieci.
przylqcza kanalizacyj nego oraz instalacji wewngtrznej odbiorcy uslug;

4) zapewnienia utrzymania i prawidlowego funkcjonowania urzqdzeri wodociqgowych i urz4dzen kanalizacyjnych
oraz posiadanych przez przedsiQbiorstwo rvodociqgowo-kanalizacyjne prryl4czy wodociqgowych i przyl4czy
kanal izacyj ny c h I

5) budowy urzqdzeri wodociqgowych i urz4dzeh kanalizacyjnych w zakesie uynikajqcym z wieloletniego planu
rozwoju imodemizacji urzqdzerl wodociqgowych iwzqdzefi kanalizacyjnych bgdqcych w posiadaniu
przedsi gbi orstwa rvodoc iqgowo-kanal izacyj nego;

6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza gl6wnego.

2. Poziom Swiadczonych uslug, za kt6re przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyj ne ponosi
odpowiedzialnoii, stwierdza sig w miejscu wl4czenia przylqcza wodociEgowego lub przylqcza kanalizacyjnego do
sieci wodociqgorvej lub sieci kanalizacyjnej.
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3. Przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczei w sposobie
korrystanie zwody przez odbiorc6w uslug w sytuacji niedoboru spowodowanego wyj4tkowymi warunkami
atmosferycznymi. w szczeg6lnosci suszq. Przedsigbiorstwo wodociqgowo - kanalizacyjne informuje odbiorc6w
Uslug o wprorvadzonym ograniczeniu w spos6b zwyczajowo przyjgty.

Rozdzial 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UM6W Z ODBIORCAMI USLUG

$ 4, l. Swiadczenie uslug zaopatrzenia w wodg i odbioru Sciek6w odbywa sig w oparciu o pisemn4 umowg
zawarl4 migdzy przedsigbiorstwem wodociqgowo-kanalizacyjnym a odbiorcq uslug, zgodnie z art.6 ustawy.

2. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne moze poslugiwai sig wzorcem umownym
rv posraci o96lnych rvarunkow umow.

$ 5. Umorva o zaopatrzenie w wodg lub odprowadzanie Sciek6w jest zawieruta z osobq kt6rej nieruchomoSi
zostala prrylqczona do sieci i k6ra wystEpila z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

$ 6. Umowa mo2e byi zawana z osob4, kt6ra posiada tytul prawny do korzystania z nieruchomoSci, do kt6rej
ma byi dostarczana woda lub z kt6rej maj4 byi odprowadzane Scieki. albo z osobq, kt6ra korzysta z nieruchomoSci
o nieuregulowanym stanie prawnym.

$ 7. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne zawiera umowg z osobami korzystajqcymi
z lokali znajdujqcych sig rv budynku wielolokalosym na wniosek rvlaSciciela lub zarzqdcy budynku
rvielolokalowego lub budynkow wielolokalowych, po spelnieniu warunk6w okreSlonych w art.6 ust.6 iust.6a
ustawy.

$E. l. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne sporz1dza i przedklada przyszlemu odbiorcy uslug
proiek umowy, w lerminie nie dluzszym niz 14dni od dnia zloZenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek,
o kt6rym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.

2. W przypadku. je2eli przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu um6w
z og6lnych rvarunk6rv umowy. worvczas dorgcza przyszlemu odbiorcy projekt umowy wraz aktualnymi og6lnymi
warunkami umouy obowiqzujqcymi rv przedsigbiorstwie wodociqgowo-kanalizacyjnym.

3. W przypadku jezeli przyszlym odbiorc4 jest konsument w rozumieniu art.22r ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 22017 r. poz.459 z p62n. zm.), w6wczas przedsigbiorstwo wodoci4gowo-
kanalizacyjne zobowi4zane jest do wypelnienia obowiEzk6w okeSlonych przepisami ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (tj. DzU.22017 r. poz. 683 zp6in. mt.).

$ 9. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne udoslgpnia na swojej stronie intemetowej akualnie
obowi4zuj4ce tary!. wzory umow oraz og6lne rvarunki um6w, o ile sig takimi warunkami posluguje.

$ 10. Postanowienia um6w zawieranych przez przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne z odbiorcami
uslug nie mogq ograniczai praw i obowigk6w stron wynikaj4cych z przepis6w ustawy, przepis6w wykonarvczych
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowiefl Regulaminu.

Rozdzial 4.
SPOSOB ROZLICZEI( W OPARCIU O CENY I STAWKI OPLAT USTALONE W TARYFACH

$ 11. Rozliczenia za uslugi zaopattzenia w wodg iodprowadzania (ciek6w sq prowadzone przez
przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne z odbiorcami uslug, na podstawie okreSlonych w taryfach cen
i stawek oplal oraz iloSci dostarczonej wody i odprowadzonych Sciek6w.

$ 12. DlugoSi okresu obrachunkowego okreSla umowa.

$ 13. 1. Zmiana taryt w fym uysoko5ci i rodzaj6w cen i stawek oplal, \\ymaga podania taryf do wiadomoici
publicznej zgodnie z przepisami ustawy.

2. Stosowanie przez przedsigbiorstwo wodoci4gowekanalizacyjne cen i stawek oplat wynikajqcych z nowych
prawidlowo podanych do wiadomoSci publicznej taryf nie wymaga odrgbnego informowania odbiorcow uslug
o ich rodzajach ani wysoko3ci.

3. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne dolEcza do umowy wchwili 1ej zawarcia aktualnie
oborvi4zuj4cq taryfg.
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$ 14. l. PodstawE obciqzenia odbiorcy uslug nale2noiciami za uslugi Swiadczone przez przedsigbiorsfwo
wodociqgowo-kanalizacyj ne jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego. w kt6rym odbiorcami uslug s4 r6wnie2 osoby korzystajqce
z poszczeg6lnych lokali, przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne wystawia odrgbn4 fakturg zarzqdcy lub
wla(cicielowi takiego budynku oraz odrgbne faktury osobom korzystajEcym z lokali.

Rozdzial 5,
WARUNKI PRZYLACZANIA DO SIECI

$ 15, Osoba ubiegaj4ca sig o przyl4czenie nieruchomo(ci do sieci sklada przedsigbiorst*u wodociqgowo-
kanalizacyjnemu wniosek o przylqczenie nieruchomo(ci do sieci w formie pisemnej, kt6ry powinien zawierai co
najmniej:

l) imig inazwisko (lub nazwg) rvnioskodawcy oraz adres do korespondencji:

2) wskazanie nieruchomoSci, kt6ra ma zostad przyl4czona do sieci, poprzez podanie jej polozenia (miejscowoici,
nazwy ulicy i numeru oraz numeru dzialkiidzialek ze wskazaniem obrgbu geodezyjnego) wraz z podaniem jej
numeru ksiqgi wieczystej. W przypadku, gdy nieruchomo5i nie posiada ksiggi wieczystej, osoba ubiegajqca sig

o przylqczenie nieruchomoSci do sieci zobowipana jest podat numer ewidencyjny dzialki/dzialek
wchodzqcych w sklad nieruchomodci;

3) okeSlenie iloici przewidywanego poboru wody, jej przemaczenia oraz charakterystyki zu2ycia wody;

4) wskazanie przewidywanej ilo5ci odprowadzanych Sciek6w i ich rodzaju (w przypadku dostawc6w dciek6w
przemyslowych, r6wnie2 jakoSci odprowadzanych Sciek6w oraz zastosowanych lub planowanych do
zastosowania urzqdzeri podczyszczajqcych);

5) wskazania planowanego lerminu rozpoczgcia poboru wody lub dostarczania Sciek6w;

6) datg i podpis osoby ubiegajqcej sig o przyl4czenie nieruchomoSci do sieci.

$ 16. l.Jezeli spelnione s4 warunki techniczne umo2liwiajqce przylqczenie nieruchomoSci do sieci,
przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne w terminie nie dlu2szym niz 30 dni od otrzymania wniosku,
o kt6rym mowa w$ 15 Regulaminu, wydaje osobie ubiegajqcej sig o przylqczenie nieruchomoSci do sieci,

dokument pod nazrvE .,Warunki przylqczenia d,o sieci wodoci4gowej lub sieci kanalizacyjnej".

2. Dokumenl, o kt6rym mowa w ust. I powinien, co najmniej:

l) wskazywai miejsce i spos6b przyl4czenia nieruchomo5ci do sieci wodoci4gowej lub sieci kanalizacyjnej;

2) okreSlad maksymalnq ilo56 wody dostarczanej do nieruchomoSci z podzialem na poszczeg6lne cele;

3) okre5lai maksymalnq ilo56 Sciek6w odprowadzanych z nieruchomo6ci i ich jakoSt;

4) wykaz dokument6w kt6re odbiorca uslug zobowi4zany jest zalqczyf do protokolu odbioru przylqcza
wodociqgowego lub przylqcza kanalizacyjnego zgodnie z $21 ust.3 Regulaminu;

5) wskazywai okres wa'zno5ci wydanych ,,Warunk6w przylqczenia do sieci wodociqgowej lub sieci
kanalizacyjnej", nie kr6tszy niz 2 lata.

3. Dokument, o kt6rym mowa w ust. I mo2e tak2e okreilad:

l) parametry lechniczne przylqcza wodociqgowego lub przylqcza kanalizacyjnego;

2) miejsce zainstalowania wodomierza gl6wnego, wodomierza mierz4cego ilo66 wody bezpowrotnie zuirylej hb
urz4dzenia pomiarowego, a takze studzienek kanalizacyjnych.

$ 17. Kazda nieruchomoit powinna byt przyl4czona do sieci odrgbnym przyl4czem wodociqgowym
i przyl4czem kanalizacyjnym.

Rozdzial 6.
TECHNTCZNE WARUNKT OKRESLAJ,{CE MOZLTWOSC DOST4PU DO USLUG WODOCTAGOWO-

KANALIZACYMryCH

$ 18. l. Dostgpno5i do uslug wodociqgowo-kanalizacyjnych uzaleznionajest od:
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l) istnienia urzqdzeri wodoci4gowych lub vzqdzert kanalizacyjnych b4d2 przyjgcia realizacji takich urzqdzefi
w obowiqzuj4cym wieloletnim planie rozwoju imodemizacji urz4dzef wodociqgowych i wzqdzeh
kanalizacyjnych bgd4cych w posiadaniu przedsigbiorstwa wodoci4gowo-kanalizacyjnego,

2) mo2liwo5ci technicznych urz4dze6 wodoci4gowych i urz4dzeri kanalizacyjnych bgd4cych w posiadaniu
przedsigbiorstwa wodoci4gowo-kanalizacyjnego, wynikajqcych z technologii dostarczania wody
iodprowadzania 5ciek6w, przez co rozumie sig faktycme i prawne mo2liwo5ci pozyskania przez
przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne wody nadajqcej sig do spo2ycia przez fudzi (wydajno5i Zrodel
wody) lubjej dostawy, jak r6wnie2 mo2liwo5ci odbioru i oczyszczenia Sciekow (wydajnoS(, ocryszczalni)-

2. W wypadku, gdy nie s4 spelnione jednoczeinie warunki techniczne dostQpu do uslug wodociqgowo-
kanalizacyjnych okreSlone w ust. I pkt I i2 powy2ej, brak jest podstaw do wydania przez przedsigbiorstwo
wodoci4gowo-kanalizacyjne ,,Warunk6w przyl1czenia do sieci wodociqgowej lub sieci kanalizacyjnej" dla
nieruchomoici.

3. Informacja o braku mozliwoSci wydania ,,Warunk6w przylqczenia do sieci wodociqgowej lub sieci
kanalizacyjnej" przekazywata jest osobie ubiegajqcej sig o przylqczenie nieruchomoici do sieci na piSmie
z uzasadnieniem w terminie 30 dni od daty wplywu do przedsigbiorstwa wodoci4gowo-kanalizacyjnego wniosku,
o kt6rym mowa w 5 l5 ust. I Regulaminu.

Rozdzial 7.
sposoB DoKot{YwANIA oDBIORU PRZEZ PRZEDSI4BIORSTWO WODOCI.TGOWO-

KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYLACZA

$ 19. l.W ramach prac zwiqzanych z odbiorem prrylqcza wodociqgowego lub przylqcza kanalizacyjnego
przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wydanymi
przez przedsigbiorstwo wodociqgowo - kanalizacyjne ,,Warunkami przylqczenia do sieci wodociqgowej lub sieci
kanalizacyjnej" oraz z projektem przylqcza wodociqgowego lub przylqcza kanalizacyjnego.

2. OkeSlone w,,Warunkach przylqczenia do sieci wodoci4gowej lub sieci kanalizacyjnej" proby i odbiory
czgdciowe oraz koricowe sq przeprorvadzane przy udziale upowa2nionych przedstawicieli stron (odbiorcy uslug
i przedsigbiorstwa wodociEgowo - kanalizacyjnego).

3. Odbi6r jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyllcza wodoci4gowego lub przyl4cza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylqcza wodociqgowego lub przylqcza kanalizacyjnego ulegaj4ce
czgdciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajqce) nalezy zglaszai do odbioru przed zasypaniem.

$ 20. 1. Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowo(ci do odbioru przez osobg ubiegajqca sig
o przyl4czenie nieruchomoSci do sieci, przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne niezwlocznie, nie p6miej niz
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyl4cza wodociEgowego \tb prrylqcza
kanalizacyjnego.

2. Wyniki pr6b iodbior6w, o kt6rych mowa w $ l9 ust. 2 Regulaminu sq potwierdzane przez osobg ubiegaj4c4
sig o przylqczenie nieruchomoSci do sieci iupowa2nionego przedstawiciela przedsigbiorstwa wodoci4gowo-
kanalizacyjnego w sporzq&anych protokolach w formie pisemnej.

$ 21. l. Zgloszenie odbioru technicznego przyl4cza wodoci4gowego lub przylqcza kanalizacyjnego powinno
zawiera6:

I ) dane identyfikuj4ce osobg ubiegaj4c4 sig o przylqczenie nieruchomo6ci do sieci;

2) datg i symbolinumer uzgodnienia projektu, o kt6rym mowa w $ l9 ust. I Regulaminu,

3) termin odbioru proponowany pnez osobg ubiegajqca sig o przylqczenie nieruchomoici
do sieci.

2. Protokoi odbioru technicznego czgSciowego iko6cowego przylqcza wodoci4gowego lub przy-lqcza
kanalizacyjnego powinien zawierai co najmniej:

I ) dane techniczne charakteryzujqce przedmiot odbioru (Srednica, material, dlugodi, elementy uzbrojenia);

2) uwagi dotyczqce r6Znic pomigdzy wydanymi ,,Warunkami przylqczenia do sieci wodoci4gowej lub sieci
kanalizacyjnej" lub projektem. a sposobem realizacji przylqcza wodoci4gowego lub przylqcza kanalizacyjnego;

3) sklad komisji dokonuj4cej odbioru i podpisy jej czlonk6w.
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3. Zalqcznikami do protokolu odbioru koflcowego s4 atesty. deklaracje zgodnoSci bEd2 aprobaty techniczne
material6w wykorzysrywanych do budowy przylqcza wodociqgowego hb przylqcza kanalizacyjnego,
dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyl4cza wodoci4gowego
lub przyl4cza kanalizacyjnego.

RODZIAL VIII
sPosoB PosT4PowANIA W PRZYPADKU NTEDOTRZYMANIA CrAcLOsCI USLUG

I ODPOWIEDNTCH PARAMETR6W OOSTANCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ SCIEKOW

$22. l. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowigek poinformowania odbiorc6w uslug
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody. w spos6b z\ryczajowo przylgty zwyprzedzeniem
co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma r6wnieZ obou,iqzek niezwlocznie poinformowai
odbiorc6w uslug, w spos6b zwyczajowo prryjgty, o zaistnialych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody. o ile czas ich trwan ia przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynk6w wielolokalowych, przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne moze
o zdarzeniach wskazanych w ust. I lub 2 poinformowai wyt4cznie wla(ciciela lub zarz4dcg nieruchomodci.

4.W razie planorvanej lub zaistnialej przer$y w dostarvie rvody przekraczajqcej l2godzin przedsigbiorstwo
rvodociqgorvo-kanalizacyjne ma obowiqzek zapewnii zaslipczy punkt poboru wody i poinformorvai o tym fakcie
odbiorc6w uslug, rvskazuj4c lokalizacjg zastqpczego punktu poboru wody.

$ 23. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametr6w jakoSci dostarczanej wody, przedsigbiorstwo
wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowi4zek niezwlocznie poinformowai o tym fakcie odbiorc6w uslug w spos6b
zwyczajowo przyjgty, w szczeg6lnoici na swojej stronie intemetowej oraz w lokalnych Srodkach masowego
przekazu.

Rozdzial 9.
STANDARDY OBSLUGI ODBIORCoW USLUG, W TYM SPOSOBY ZALATWIANIA REKLAMACJI

ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZ,{CYCH W SZCZEGOLNOSCI ZAKI-OCEN
W DOSTAWIf, WODY I ODPROWADZANIU SCIEKoW

$ 24. Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
intemetowej udostgpnione byly nastgpuj4ce informacje:

l) informacja o aktualnie obowiqzuj4cych taryfach cen istawek oplat obowigujqcych na terenie gminy
Kobylnica.

2) tekst Regulaminu.

3) ujednolicony tekst ustawy,

4) aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociEgowych i wz4dzei
kanalizacyjnych bgd4cych w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy
Kobylnica,

5) informacje dotycz4ce:

a) szczeg6lowych warunk6w zawierania um6w. w tym o konieczno5ci przedstawienia dokument6w
umozliwiajqcych podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu. w ktorym mo2liwe jest zawarcie umow.

b) procedury reklamacyjnej,

c) sposobu rozstrrygania. zgodnie z ustaw4, spraw spomych w przedmiocie:

- odmo*y zawarcia umowy o zaopatrzenie rv wodg lub odprowadzanie Sciek6w przez przedsigbiorstwo
wodociEgowo-kanal izacyjne

- odcigcia doslawy wody lub zamknigcia przyl4cza kanalizacyjnego, lub odmowy przyl4czenia do sieci
nieruchomoSci, osobie ubiegajqcej siE o przylqczenie nieruchomoSci do sieci.

$ 25. L Przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne jest zobowi4zane na wniosek zloZony przez odbiorcE
uslug do udzielania wszelkich informacj i dotycz4cych:

I ) prarvidlorvego sposobu $ykonywania przez odbiorcg uslug umowy;
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2) warunk6w przylqczenia sig do sieci wodoci4gowej lub sieci kanalizacyjnej;

3) wystgpuj4cych zakl6ceri w dostawach wody Iub odprowadzaniu Sciek6w:

4) wystgpujqcych awarii urz4dzeri wodociqgowych lub urzqdzeri kanalizacyjnych;

5) planorvanych przerw w dwiadczeniu uslug.

2. PrzedsiEbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. I
za poSrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych Srodk6w przekazu niezwlocznie, jednak2e wterminie
nie dluZszym niZ 3 dni robocze od daty wplywu do przedsigbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego wniosku.

3. Je2eli wniosek o udzielenie informacji jest w),razony w formie pisemnej, przedsigbiorstwo rvodociqgowo-
kanalizacyjne udziela odpowiedzi wtej samej formie w terminie nie dlu2szym ni2 l4dni od dnia otrzymania
proSby chyba, ze osoba zwracajqca sig o informacjg wyruinie zaznaczyla, 2e informacja ma byi jej udzielona
w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Ie2eli udzielenie informacji \\ymaga dokonania ustaleri wymagaj4cych okres6w dluzszych
ni2 terminy wskazane w ust.2 i3, przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne przed uplywem tych termin6w
informuje o tym osobg, kt6'a zlozyla pro5bg o informacjg i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi.
Termin ten nie powinien byi dluzszy niz 30 dni od dnia zlo2enia wniosku.

$ 26, Dopuszcza sig wstzymanie dostaw wody lub odprowadzania iciek6w bez uprzedniego zawiadomienia
odbiorc6w uslug, wylqcznie w nastgpujqcych przypadkach:

l) konieczno5ci usunigcia awarii urz4dzei wodoci4gowych lub kanalizacyjnych;

2) wyst4pienia bezpoSredniego zagroZenia dla \cia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska zwiqzanego
z funkcjonowaniem urzqdzeri wodoci4gouych lub kanalizacyjnych;

3\ zdarzenia wywolanego silq wyzszq uniemo2liwiajqcego dalsze Swiadczenie uslug wodociqgowych lub
kanalizacyjnych;

4) wyst4pienia zagroaenia dla prawidlowego dzialania urzqdzei kanalizacyjnych, w szczegolnoSci wskutek
wprowadzenia do tych urz4dzeri Sciek6w zawieraj4cych substancje szczegolnie szkodliwe dla Srodowiska
wodnego.

$27. l. Odbiorca uslug ma prawo zglaszania reklamacji dotycz4cych sposobu Swiadczenia przez
przedsigbiorstwo wodociqgorvo-kanalizacyjne uslugi, w szczeg6lnoSci z tytulu niewykonania lub nienalez?tego
*ykonania uslugi oraz uysokoici naliczonej oplaty.

2. Wszystkie reklamacje dotycz4ce uslug mozna zglaszai w siedzibie przedsigbiorstwa wodoci4gowo-
kanalizacyjnego osobi5cie do protokofu lub w formie pisemnej na jego adres lub w poslaci elektronicznej na adres

e-mail wskazany przez przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne na stronie intemetowej.

3. Odbiorca uslug. kt6ry sklada reklamacjg. powinien wskazad przedmiot reklamacji, przedstawii okoliczno5ci
uzasadniaj4ce reklamacjg oraz wskazai lub dolqczyt dokumenty lub inne dowody umozliwiaj4ce jej rozpafizenie.

4. Przedsigbiorstwo wodoci4gowo-kanalizacyjne jest zobowiqzane rczpafizye reklamacjg i udzielii pisemnej

odpowiedzi bez zbgdnej zwloki, wterminie nie dlu2srym jednak niz 14 dni od dnia jej rvniesienia, za kt6rq
przyjmuje sig datg jej wplywu do siedziby przedsigbiorstwa lr'odociqgowo-kanalizacyjnego.

Rozdzial 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

S 28. Woda do cel6w przeciwpo2arowych jest w szczeg6lnoSci dostgpna z sieci wodoci4gowej przeznaczonej
do zbiorowego zaopatrzenia wwodg przeznaczonq do spoZycia przez \tdzi posiadanej przez przedsigbiorstwo
wodoci4gowo-kanalizacyjne, rv tym z hydrant6w przeciwpozarowych w granicach technicznych mo2liwo5ci
Swiadczenia uslug wyznaczonych strukturq i Srednic4 sieci wodoci4gowej.

$ 29. Spos6b okreilania nale2noici przyslugujEcej przedsigbiorst*u wodociqgowo-kanalizacyjnemu ze strony
gminy z ryrulu dostauy wody na cele przeciwpo2arowe okre5la umowa zawana pomigdzy przedsigbiorstwem
wodociqgowo-kanalizacyjnym, gminE oraz jednostkq strai4 pozarnej.

$ 30. Oplatg za wodg do cel6w przeciwpo2arowych mo2na pobierai zgodnie z obowiEzuj4cymi taryfami.
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$ 31. W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzEdzei wodociqgo*ych, kt6rymi woda jest
dostarczana dfa innych odbiorc6w uslug, jednostka stairy pozamej niezwlocznie przekazuje przedsigbiorstwu
rvodociqgorvo-kanalizacyjnemu informacje o ilo5ci wody pobranej.
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