
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXXIV/334/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 16 kwietnia 20'l8r

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozedzE gmrnnym 0eksl
jedno rty: Dz U 22013t poz 5942p62n zm)wzwrqzkuzarl 19ustawyz dnaT czetwca 2001r. o

zb orowym zaopatrzeniu w wode i zblorowym odprowadzan u Sc ekow (l j Dz U z 2017, poz 328 z

p62n zm )

w sprawie pzygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania 9o
wlasciwemu organowi do zaopiniowania

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

1. Usta a srQ tresc prolektu regularninu zaopatrzenia w wode na teren e gminy Pietrowce Wie k e

zgodnre z zalqcznikiem do ninrejszej uchwaly

2. Pzekazuje sre przekaza6 prolekt regulaminu o kt6rym mowa w ust 1 organowi

regu acyjnemu do zaoprnrowanra zawradamialEc o tym pzedsieblorstwo wodocrqgowo -
kanalzacyine

s2

Wykonan e uchwaly powerza sre Woitowi Gminy Pietrowce Wie kie

s3
Uchwala wchodziw zycie z dniem podjecra

z-cA

sl

l
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RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Regulamin dostarczania wody

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

s1
Regulamin okresla

1 Prawa obowrEzki Zakladu Gospodarki Kornunalnei w Piekowrcach Wreikch zwany dalej

ZGK, oraz odbiorc6w uslug wodocrqgowych, uslug Swiadczonych ptzez ZGK wynika)qce z

uslawy z dnra 7 czerwca 2001r o zborowym zaopatr2en u w wodQ zborowym

odprowadzaniu sciek6w lDz U 22017 poz 3281) z p62 zm ). zwanq dalel ,ustawE"

2. Minrmalny poziom uslug Swiadczonych przez ZGK w zakres e dostarczanra wody,

3 Szczeg6lowe warunkr itryb zawierania i rozwiqzywania urndw z odbrorcam uslug

4. Spos6b rozliczeh w oparcru o ceny i slawki oplat ustalone w taryfach

5 Warunki paylqczenia do srecr

6 SposOb dokonanla odbioru przez ZGK wykonanego przylqcza.

7 Techniczne warunki uslug wodocrqgowych,

8 Spos6b postepowanra w pzypadku niedotrzyman a ciEgloscr uslug odpowrednich

paramelrow doslarczania wody,

I Standardy obslug odbrorcy usiug. w tym sposoby zalatwrania reklamacj oraz spos6b wymiany

informacli dotyczqcych w szczeg6lno6cizakl6ce/r w dostawie wody,

10 Warulkr dostarczanra wody na cele peecupozarowe

Rozdzial ll

Minima ny poziom uslug Swiadczonych przez ZGK w zakresie dostarczania wody

s2

Mrnmana ilosd dostarczonel wody oraz cel lel poboru okresla umowa zawerana ptzez ZGK z

odbDrcq.

s3

ZGK dostarcza wode. zapewnralAc zdo nosa pos adanych urzqdzei a w szczeg6lnoSc:

1. dostarcza wodQ do nieruchomoscr, o jakosci pzeznaczonel do spozycia przez udzi w spos6b

ciAgly n ezawodny

2. zapewnia w posradanej sieci odpowiednie cisn en e wody o wie kosci wynikajqcej z warLrnkOw

technrcznych lakim powrnny odpowiadaC budynki ich usytuowane

3. dokonuje na wlasny koszt niezbQdnych napraw uzEdzeh wodociEgowych bedqcych w jego

posiadaniu za wyjEtk em !suwania uszkodzeh powslalych z winy odbiorcy



4 dokonuje na wlasny koszl niezbednych napraw przylqczy wodocrqgowych bedqcych w jego

posradan u, za wylqtkiem usuwania uszkodzen powstaiych z wny odbiorcy

5. buduje urzEdzenra wodociqgowe w zakrese wyn kajEcym z wieloletniego planu rozwoju

modernizacli,

6. instaluje na wlasny koszt wodomiez glowny po odbiorze lechn cznyrn pzylacza. co stanowi

podstawe do zawarcia umowy

7. informuje o lakosci wody peeznaczarq do spo2ycia przez ludzi kwartalnie w formie

elektronicznel na slronie rnlernetowej UzQdu Gminy Pietrowice Welkle

s4

Odbiorca kozysta z zaopatzenia w wode w spos6b ne powodujqcy pogorszenia jakosci lslug

Swradczorycl^ p'7ez 7GK a w szczeg6l'roscr

1. uzytkujqc wewnglrznE inslalacle wodociqgowq w spos6b e iminulEcy mo2liwosc wystqpienra

ska2enia chemicznego ub bakteriologicznego wody w sieci na skutek cofniqcia sie wody z

wewnetrznej instalacji wodociqgowej powrotu c eplei wody lub z instalacir centralnego

ogrzewania

2. wydzielenra oraz utrzymania w nale2ylym stanre a tak2e zabezp eczenra przed dostQpem

osob postronnych pomieszczenia, w kt6rym lest zainslalowany wodomierz

3 umoziwrena upowa2nionym przedstawrcrelom ZGK wstepu w kazdym czasie na teren

nieruchomo6ci rdo pomieszczefi w celach okreslonych przepisami ustawy oraz nrntejszego

regulaminu

4. zawiadamta)qc ZGK o wszelkrch stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza gl6wnego, nie

przemieszczajqc go. nie zrywajqc plomb osion

5. informujEc ZGK o zmianach stanu prawnego nieruchomo6cr

6. n edokonylvan e zabudowy oraz nasadzenia drzew lub kr2ewow nad przylAczamr

wodociqgowymi,

7. zainsta owaniu utEyman u antyskazeniowych zawor6w zwrotnych zgodnie z obowiEzljEcymr

PolskimiNormam.

8. wykozystywan u wody z s ecr wodoc qgowej w celach okre6lonych w umow e i w warunkach

przylEczenra nieruchomoScr,

I udost9pniajqc ZGK mielsc na eiewacji lub ogrodzeniu nieruchomosci odbiorcy celem

umreszczenra tab rczek z oznakowanrem armatury wodocrEgowej



Rozdziat lll

Szczeg6lowe war!nkl i tryb zawieranra i rozwiEzywania um6w z odbtorcami uslug

s5

PostanowienE umowy ne mogq ogranrcza6 praw iobowiqzkdw stron wynikalqcych z pzepis6w

ustawy, przepis6w wykonawczych oraz postanowieh regulaminu

56

1. zawatcie umowy o zaopatzenre w wode nastqpuje na wniosek peyszlego odbiorcy po

spelnienru peez niego warunkow technicznych przylQczenia oraz wylegitymowan u siQ tytulem

Prawnym do nieruchomoSc

2 Umowa moze byc zawarta z osobE ktdra korzysla z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie

prawnym po uprawdopodobnien u faktu korzystanra z pzylqczonel nieruchomosc

s7

1 Umowa okreSla obowrEzk slron w zakresre ultzyfiaria pazylqczy oez zasad usuwan a awar

2. W ptzypadku, gdy ptzylqcza sE w posiadaniu odbprcy odpowiedzialnosd ZGK za

zapewnren e cEglosc ijakoscl uslug lesl ograniczona do posiadanych ptzez ZGK vzadzei
wodociEgowych.

3 Umowa okresla mrejsce wykony.lvan a uslugr dostawy wody.

s8

1 lJmowa mo2e byc zawarta z osobam koazystalEcym z lokali na wntosek wlaSciciela lub

zarzqdcy budynku wrelolokalowego

2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust 1 zawiera

a) Okreslenie os6b korzystajqcych z lokall, w tym okreslente rodzaju tytuiu prawnego do

zajmowanego lokalu wraz ze zgodE taklel osoby na zawarcie umowy. potwierdzonq

wlasnorqcznym podprsem

b) Oswiadczenie wn oskodawcy o poiniorrnowan u os6b kotzystalqcych z okali o zasadach

tozliczanla t62nic ataz obowiqzku ponoszenta na zecz ZGK dodatkowych oplat

3. Do wn osku dolqcza srq schemat wewnQtenel instalacli wodociqgowel w budynku

wrelolokalowym za wodom erzem gl6wnym,

4. W terminie 14 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku ZGK jest zobowiqzane wydao

nformacje techn cznq okreslajQca wymaganra techn czne



ss

1 Umowa jest zawierana na czas n eokreslony lub okres ony

2 Zmrana umowy nastepuje poprzez zawarcre nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na

pismie pod rygorem niewaznosct

3. N e wymaga formy p semnej zrniana umowy dolyczEca laryfy o1z adresu do korespondencji.

s 10

1. Umo\.a zawarta na czas nieokreslony moZe byc rozwiqzana przez ka2dq ze ston za

upzednim trzymiesiecznym okes€m wypowiedzenia dokonanym w ka2dym czasie pzez

zlo2enie pisemnego o6wiadczenia woliw siedzibie ZGK lub pzegania listem poleconyn.

2. Umowa zawartra na czas okreslony moze byd rozwiqzana przez ka2dq 2e stron za upzednim
jednomiesiecznym wypowiedzeni€m dokonanym w ka2dym czasie przez zlo2enie pis€mnego

oswiadczenia woliw siedzibie ZGK lub pzeslania lbtem poleconym.

3. Umo$a w)€asa w pzypadku Smierci odbiorcy bedeceSo osobq fizycznq, upadlo6ci strony,

utraty przez Odbiorc€ prawa do kozystania z nieruchomosci.

s11

Po rozwiazaniu lub wygasniQciu umowy ZGK zapzestaje Swiadczenia uslugi n, szczeg6lnosci popzez

dokonanie zamkniecia pr2yhcza wodociqgowego oraz demonta2u wodomiepa g0ownego.

Rozdzial lV

Spos6b rozliczeh w oparciu o ceny i stawki usta one w taMie

s 12

Rozliczenia za zbiorowe zaopalften e w wode sq prowadzone peez ZGK z odbtorcamt usiug na

podstawie iloczynu okreslonych w taryfach cen i stawek oplat oraz ilo6ci dostarczonej wody

s 13

1. llosc doslarczonel wody ustala siQ na podstawe odczytu wodomterza glownego

2 W pzypadku zawarcra umowy z osobami korzystajacymi z lokali w budynkach

wre o oka owych rlosc dostarczanel wody lslala sig na podstawe wodom erzy

zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych. z uwzg ednteniem r6znicy

wynikaiqcej pomredzy odczytem wodomierza gl6wnego a surnq odczytanych wodom erzy przy

punktach czerpalnych.



s 14

1 Strony okresLalq w umowie okres obrachunkowy oraz skutkr niedoteymania termnu zapiaty

lak r6wnre2 spos6b uiszczania oplat

2. Wniesienie pzez odborcy rekamacjr co do wysokosci faktury nie wstzymuje obowiqzku

uregulowanra naleznosci

s 1s

Odbiorca reguluje nale2no6ci za dostarczonq wode na podstawie fiaktur wystawianych pzez zGK w

okresach obrachunkowych okreglonych w umowie.

s 16

Za wode zuzytE na cele pzeciwpozarowe ZGK obcrqza Gmine na podstawre cen istawek ustalonych

w taryfie llosa zu2ytel wody na cele przeciwpozarowe oraz Cwicze/r ustalana bedz e na podstawie

rejestr6w pobranej wody z hydrant6w prowadzonych przez poszczego ne OSP przedkladana

kwarta nie do ZGK.

Rozdzial V

Warunki przylqczenia do sieci

s 17

1. Przylqczanie nreruchomosc do sieci wodocqgowej odbylva sie na wniosek osoby ubregalqcej

s I o przylEczenie

2. ZGK po otrzymaniu wnrosku okresla warunkrtechnlczne przylqczenra s I do siec

3. Warunk em pzystAp enra do wykonania rob6t przylqczeniowych jest wczesniejsze

uzgodnienie dokumentacli technicznej z ZGK

4. Peed zawarc en umowy ZGK dokonule odbioru technrcznego wykonanego ptzylqcza w

formre protokolu odbioru celem stwerdzenra czy zostaly spelnione warunkr technrczne

w\korat\E ptzylqcza zawarte we wnrosku o ptzylqczenre

5. Umowa okres izakres uteymywanra przylEczy ptzez ZGK

s 18

Z wnroskiem o wydanie technicznych warunk6w ptzylEczenia do sieci wodocqgowej moze wystqpid

osoba posiadajEca tytul prawny do kozystania z nieruchomosc, kt6ra ma byc ptzylEczona do sieci



s 1s

1 Wniosek o wydanre wanrnk6w technicznych przylEczenta do sleci wodociqgowej pownien

w szczeg6lnosc zawierac:

l) oznaczenie wnioskodawcy,

2) okreslenie

a) rodzaju paramelrowinstalacjiodbiorcy

b) charakterystykr zuzycia wody

c) przeznaczenie wody,

3) informacjQ okreslajEcE charakterystyke technicznq obiektu do kt6rego bedzre dostarczana

4) proponowany termin rozpoczQcia poboru wody

2. Do wniosku o k16rym mowa w ust '1. osoba ubiegalqca siQ o przylEczenie do siecr powrnna

1) dokument potwierdzalqcy tytul prawny do kozystania z nieruchomo$ci, kt6rej dotyczyl

2) mape sytuacyjnq okre6lajEcE usytuowanie nieruchomosci, o kt6rel mowa w usl 1,

wzgledem istnielqcych siecr wodocrqgowych oraz innych obrektdw rurzqdzen uzbrolenia

terenu.

s20

1 ZGK okre6la warunki przylEczenia w ciqgu 14 dni od dn a zlozenia wniosku

2 WarunkL przylqczen a sq wazne 2 ata od dn a ch wydania

3. Warunki przylqczenia powrnny okresla6 w szczeg6lnosc:

1) m elsce i sposob przylaczen a siec wodociqgowel z instalaclami wewnetrznymi odbiorcy

2) maksymalny pob6r wody wymagane cisnienie wody w przylaczu

3) mejsce zainstalowania wodom eza gl6wnego

Rozdzial Vl

Spos6b dokonania odb oru przez ZGK wykonanego pnyl4cza

$21

1 Po wykonaniu pzyiqcza inwestor zobowiqzany lest do powradomrenia ZGK o gotowosci do

odbioru

2 Odbroru dokonujq upowazn eni przedstawiciele ZGK w obecno6ci inwestora

3 Potw erdzen em odb oru lest prolokol podprsany przez strony dokonulEce odb oru



Rozdzial Vll

Warunki technrczne okreSlajqce m02liwo66 dostQpu do uslug wodociEgowych

s22

1 Kazdemu pzysluguje prawo do uzyskania informacjr o uslugach Swradczonych przez ZGK

2. ZGK udostQpnia nreodplatnie do wglqdu:

1) wielolelnre plany roTwo.u noder_r7a(,r

2) n niejszy regulam n

Rozdzial Vlll

Spos6b postepowania w przypadku nredotzymania crEgloscr uslug odpowiednich parametr6w

doslarczanejwody

523

1 ZGK zobowiqzany lest do udzrelenia Lnformacji dotyczEcych wystepowanra zaki6cen

zaopatrzenia w wode otaz awati ueadzef wodocr4gowych

2 Wslrz ymanie zaopatrzenia w wode moze nastqpr6 bez uprzedn ego zawiadamianra odb orc6w

w przypadku gdy wystepLrjq warunki stwarzaiqce zagrozenie dla Zycra zdrowia iSrodowska

lub uniemozliwialEce Swiadczenia us1ug, w szczeg6lnosci gdy:

1) z powodu nagiel awar i srec n e ma mozliwosc prowadzen a zaopatrzenra w wode,

2) dalsze funkcjonowanie seci stwarza bezposrednie zagrozenie dla 2ycia zdrowa lun

Srodow ska

3 O peerwach w dostawie wody wynikajEcych z panowanych prac konseMacylno-

remonlowych ZGK powiadamia odb orcQ najpd2niej na dwa dnr przed jej planowanym

terminem w spos6b zwyczalowo przyj9ly.

Rozdzial lX

Sbndardy obslugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby zalatwiania reklamacjioraz wymiany informacji

dotyczqcych w szczegdlnosci zakt6cei w dostawie rcdy

024

1 Odbrorca uslug ma prawo zglaszania reklamacjr dotyczEcych rlosci i jakoScr Swradczonych

uslug oraz wysokoscr oplat za uslug



2. Reklamacje o kt6rych rnowa w ust 1 wnoszone sE na pism e osobiscte przez

zainteresowanego w siedzrbie ZGK, lrstem poleconym lub za pomocE poczty elektronrcznel

3 ZGK zobow Ezane jesl do powiadomien a za nteresowanego o sposobe zalatw enla

reklamaclrw termrnE 14 dni od daty wpllv!
4 Wymiana informacji dotyczAcych w szczeg6lnosc zakldcen w dostawre wody rnoze mred

forme telefonicznE. mailowq ub w formie ogloszenra na stronre internelowel UzQdu Gm ny

Rozdzial X

Warunki doslarczanra wody na cele przecwpozarowe

s2s

Woda na cele pzeciwpo2arowe jest doslepna poprzez sie6 istnreiqcych hydrant6w zainstalowanych

na sieci wodociEgowej,

Rozdzial Xl

s26

W sprawach n eobjQtych nin elszym regu amLnem obowiqzujE przepisy prawa. a w szczeg6 nosc

przepisy ustawy i przepisy wykonawcze ustawy.
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