
Uchwała nr IHIIHHHŁDUE
Rady Gminy Dpincgcra Górna

: dnia 21 grudnia 2005 r.

w eprawie Regulaminu :lcetarcaania wady i cclprcwadzania ścieków

chcwiązującegc na terenie gminy Dpincgcra Gif-rna

Na cc-delawie art. 13 ust.? pkt 15 uatawy a dnie B marca 1990 rcku

:: eamcrzaclzia gminnym [DZ. Ll. : EDEN r. nr 142, pca.1591 : pcżn. am.] w zwiąaku

: ari.1E=lI uetawy : dnia ? caenyca 213131 i'. c acicrcwym aaccatrzeniu w wecie

i zbicrcwym cdcrcwadaaniu ściekcw (Da. LL Mr TE, pne?-|l? : pcżn. zm.] Rada

Gminy uchwala. cc następuje:

51

Uchwala się Regulamin clcetarczania wady i cdprcwadzania ścieków

ati-cwiąaujący na terenie gminy Dcincgcra Game w hramieniu:

Readział I

Pcetancwienia cgclne

Minimalny pceicm ueług świadcacnych prze: Eaklad Uslug Wiz-dnych w Mławie

w :akreeie dcetarczania wcdy i mi prev-radca nia ścieków.

51

1. Regulamin niniejezy clctyczy zbicrcwegc aacpatraenia w wecie i abicrcwegc

cdprcwaclaania eciekcw przez Eakłac tJelug cnych clla Pctraeb Helnictwa

w Mławie zwany w dalece] treści tłakiadem" na terenie gminy Dpincgcra

Górna.

2. Praea zbicrcwe aacpatmenie w wade rczumie ale daiałalncec Eakłaciu



polegającą na ujmcwaniuI uztiatnianiu iclcstarczaniu wódy.

.'3. Przez zbicrcwe ccprcwaclzanie ścieków rczumie się cziatalncśó Eakładu

pclegajajca na cclprcwaclzaniu i cczyrszczeniu ścieków.

4. ilekrców regulaminie niniejszym uzywa sie ckreślenia „ustawa" nalezjjI przez

tc rczumieó ustawę z dnia ? czem-irca 2001 r. ó zlalcrcwjrm zacpatizeniu

w wecie i zbicrcurjrm cdprcwatizsniu ścieków [Dz.U. Nr ?2 pcz. 'M? z pózn.

zm.] i ustawa z cinia 22 lciirietnia EDGE r. c zmianie ustaw:-ic zpicrcw'jrm

zacpatrzeniu w wecie i cclprcwaclzaniu ścieków craz niektórych inn'jrch ustaw

(Dz-U. Nr 55 paz, ?Eśj
sz

Ciccicrcaj usług w znaczeniu niniejszegc regulaminu jest każdy. ktc kcmjrsta z uslug

wcclcciagcwc-kanalizacjrjnjrch w zakresie zlaicrcwegc zacpatrzenia w wecie

i zcicrcwegc cdprcwaclzania ścieków na pccstawie pisemnej umcwj.r zawartej

z Eaklaóem.

lj Dccicrcp usług zcccwiązani saj dc kcrztrstania z dcstaw wcrlg,r

i ccprcwatizania ścieków w spcscti zgc-tinjr z przepisami ustawy: nie

pcwcciującji pcgcrszenia jskcści uslug ŚWiEdEEDI'PfEh plzez Eakłac.

W szczególncści Dcicicrcjr usług zcbcwiązani są plc:

Eii'

bl

Gi

di

uzjrtkcwsnia instalacji wcccciagcwej w spcsóc nie zagrazającji

mczliwcścią wystapienia skazania chemicznegc lub csktericlcgicznegc

WDd'ji' w sieci wccicciągcwej.

zabezpieczania — na własny kcszt. destępu prze-ti cechami nia

uprawnicnpmi dc pcmleszczenia. w którym zainstalcwanjr jest

wcclcmieiz.

u'zytkcwania instalacji kanalizacyjnej zgccinie z prawem. w spcsóh nie

pcwccl UjąGij." zakłóceń funkcjcncwania sieci kanalizacyjnej,

umczliwienia up-cwaznicnjrm przedstawicielem Eaklacu wstepu na

teren nieruchcntcści i ale pcmiśszczeri w calach ckraślcn'jrch

przepisami ustail'irjii craz niniejszśgc regulaminu,

pcinfcn'ncwania EakIadu c własnych ujściach wee-jc w celu

prawicłcwegc ustalania cpiat za caprcwaczanie ścieków,



fj wybierzyatywariia wady z sieci wedeeiągewej i przyiaeza

kanalizacyjnege wyłacznie w eelaeh ekreślpnyeh w warunkach

przyłączenia de aieei.
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i. Eairłacl iryyirenuje aweja dziełalneaa w epareiu e zezwplenie na prewadzeriie

zbierewege zaepatrzerria w wecie i zbierewage edprewaezariiu aeiekew udzielenege

decyzja wejia Gminy Elpinegera Górna.

2- Zakład eirapleatuje udeetepriiene mu ebieirty technicznej infrastruktury gminy

w appeeb wskazany w zezweieniu, zapewniając:

ij zdalneae eirepleatewanyeh urządzeń wedeeiagewyah i kanalizacyjnych rie

realizacji deataw wady i edprewaezania aeieirew :: ueialenej jai-:eaei.

w wymaganej ileaei, w appaeb ciągły i niezaweciny,

Ej nalezyia eHreaierrą prawem jakeae cieaiarezanej wady i jalreeri. aazyazezariia

ee prewadzariyah emer-„ew.

3) deehewariie zaaad i warunków wprewadzania egraniezeri deetawy wady de

pieia w przypadku wystąpienia jej niedeberu — tak jak ekrealene te

w zezweleriiu-

Rezdział Ii

Zawieranie umów
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Deatarezarrie wady i edprewadzanie eeieirew edbywa aie na pedetawie piaernrrej

umewy e zaepairzeriie w wade iedprewarizeriie eeieirew zawartej miedzy EaI-riarierri

a Ddbieraą uaług.
5 5

i. aareie umeyrry na zaepatrzeriie w wade i edprewacizarrie eeielrrfrw naatepuje na

pisemny wnieaeh eaeby, irterej nieru ehemeea zaatała przyłąezena de sieci.

2. Umewa meza być: zawarta z peep-ar kiera peaiada iyiui prawny de

irerzyatariia z nierucher'r'reapi ee której ma być eeetarpzaria wada iule, z kiere]

3-



mają być: cdprcwadzana scieki aib-c zcschą. ktura kcrzysta znieruchcmcsci

:: nieuregulcwanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchemcac zahuduwana jest budynkiem lula budynkami

wielclckalcwymi. umcwa zawierana jest z włascicielem budynku lula zarządcą

nie ru chcmcsci wspclnei.

4. Na wnicsek właściciela lut: zarządcy budynków wielclckalcwych. a których

mcwa w ust. 3 Eakłsd zawiera umcwe z kcrzystsjącą z lckalu csclaą

wska za ną we whics ku. jeżeli są EDE'łHiCIHE nastepujące wamnki:

a] wszystkie lckale wypcsa'zcnc są w wcdcmierze zainstalowane zgcdnie

z cbcwiązującymi warunkami technicznymi przy wszystkich punktach

czerpalnych,
la) mczliwy jest cdczyt wcdcmierzy w terminie uzgc-dnicnym przez Eaklad

z właścicielem lub zarządcą .

c] wnicskc-dawca ustala spcsch rczllczeń rcznic wskazan miedzy wcdcmierzem

głównym a wc-damierzami zainstalcwanymi w p-cszczegclnych Ickalach craz

ich utrzymania cc winien udckumentcwac stcscwnyml zgcdami wszystkich

lckatcrdw,

di uzgadniany zastał przez strcny spcsch przerwania dcstarczsnia wady dc

lckalu bez za kidcenia dcstsw w pczcstalych Ickalach.

a] Zakład muze wyrazic zgcde na zawarcie umcwy z cschą kcrzystającą z lckalu

w budynku wielcmieszkanicwym w przypadku gdy nie są spełniane warunki

akreslcne w ust. 4 a. b. c, d.

gs

. Umcwa racze być zawarta na czas nieckreslcny lub ckreslcny.

. Eaklad mcze c-dciąc dcstawe wady lub zamknąc przytacza kanalizacyjne

w przypadkach ckreslcnych w arti ustawy kc-deksu cywilnegc craz art.El ustawy.

. Umcwa winna dcpuszczac jej rczwiązanie przez Ddhicrce uslug z 'I miesiecznym

ckresem wypcwiedzenia lub na zg cd ny wnicsek strcn.

. cwiązsnle iulc wygaśnięcie umcwy skutkuje zastcscwsniem przez Eaklad

srcdkcw technicznych uniemcztiwiających dalsza kcrzystanie z uslug-



gr

Umcwa. c ktdrej mcwa w «5 5 ust.1 zawiera w szczegclncsci pcstancwienia

dctyczące:

n

i”)
3)
4?

ilcsci i jakaś-ci swiadczcnych uslug wcdcciągcwych lub kanalizacyjnych praz

warunkcw ich świadczenia,

spcschu iterrnincw wzajemnych rczliczeń.

praw i cbcwiązkcw stran umdwy,

procedur i warunków kcntrcli urządzeń wcdcciagcwych i urzadzen

kanalizacyjnych,

ustaleń zawartych w zezwclenlu, Ci których mowa w art.'1 5 ustawy.

ckresu ci::ncwiązywania umcwy craz cdpcwiedzialncsci strcn za

nied utrzymanie wamnkcw umcwy w tym wypcwiadzenia.

wamnkcw usuwania awarii przyłączy wcdcciagcwych lula przylączy

kanalizacyjnych będących w pcaiadaniu cd cicrcy usług-

Rczdział lll

Dhcwiązki Zakładu w zakresie świadczenia usług. załatwiania reklamacji

EE

1. Eaklad rna chcwiązek zapewnic zdclncsc pcsiadanych urządzeń wcdcciągcwych

i urządzeń kanalizacyjnych dc realizacji dcstaw wady i cdhicru ścieków

w wymaganej Maści i pcd cdpcwiednim ciśnieniem craz dcstaw wady

i cdprcwadzanie aciekcw spcech ciągły i niezawcdny a takze zapewnic należyta

jakcsc dcstarczanej wady i odprowadzanych scieków.

E- Eakiad jest zchcwiązany dc dcstarczania wady na cele przech.-rpczarcwe. Za

wadą zużytą dc celcw przeciwgczarcwych. dc zraszania ulic. publicznych fcntann

i terenów zielcnych. Eakiad chciązy grnine na pcdstawie cen i stawek ustalanych

w taryfie-

3. Wymagane cisnienie wcdy ckrealają przepisy Ministra Gcspcdarki Przestrzennej

i Budcwnichya z dnia 14 grudnia ”leg-fir-



4. Wóda de apózycia przez ludzi winna cdpcwiadac jakcścicwc wymaganiem

ckreślcnyrn przez Minietra Edrcwia.

5. Zakład jest zcbcwiązany dc zlecania kentreiijakeści wady i ścieków

uprawnicnym jedncatkern.
59

1. Ęakład zabawiazuje śie_ dc prawidlcwej ekaplcatacji śieci weddciagewej.

2- Zakład zch-cw'rajzuje się da regularnegó infcrrncwania Wójta Gminy Cipinegóra

Górna :: jakcści wady przeznaczcnej de śp-ózycia przez ludzi craz jakeści

cdprówadzanych ścieków.

3- Zakład zebcwiązany jeśt dc udzielania cdtiicrccn't ueług infcrmacji

dctyczacych wyatepujących zaklóceó zacpatrzenia w wade i edprcwadzania

ścieków craz awarii urządzeń wcdcciągcwych i kanalizacyjnych.

4. Watrzymanie zacpatrzenr'a wwa-deicdprówadzania ścieków meza naelapió

bez uprzedniegc zawiadamiania cd biórców w przypadkach. gdy wystepuja

warunki stwarzające zaprezenie dla życia, zdrcwia i śrcdcwiaka lub

uniemczliwiające świadczenia uaług, w szczególncści gdy:

aj z pawe-du awarii sieci nie ma mczliweści prcwadzenia zacpatrzenia w wade

lub cdprewadzania ścieków.

ój dalaze funkcjónówanie eieci ahyarza bezpcśrednie zaprezenia dla życia.

zdrcwia lub średcwiśka.

5. łakład ma abc-wiązek przyłączenia dc aieci nieruchcmcśó cechy ubiegającej

sie a przyłączenie nieruchómcści de aieci. jeżeli są apalnióne warunki

ckreślcne w art.19 uatawy craz iśtniejaj techniczne mc'zliweści świadczenia

usług.
5 1D

1- Wprzypadku przerwy w deatawie wady przekracaającej 12 gra-dzin Zakład

pcwinien zapewnic zastępczy punki: pcbcru wady I pcinfónncwaó Gdóierce uaług

c jage Ickalizacji. Ci- watrzymaniu zaópatlzenia w wódę i cdprówadzaniu

ścieków Zakład niezwłócznie informuje cdpierców. w apcaób zwyczajny-re

uciety.
2. Jezeli atrcny nie uataiiły w umcwie e zacpatrzenie w wecie i cdprcwadzenie



sciakdw inaczaj. chcwiązują następująca wymagania w zakrasia udzialania

kanalizacyjnaj sciakcw:
1) udzialania infcrmacji ns żądania cdbicrcdw następuje w ciągu.-

aji 12 gcdzin — na talafcniczna ządsnia ckraslania pizawidynwsnagd

tarminu usunięcia przarwi zakłócanwswiadczaniu usług.

b] ? dni —— na plsamna żądania usunięcia przarwi zakłccan. ci ktcrych

mcwa w pkt. a

c) 14 dni — na pisamna i talafcniczna skargi i zazalanis,

wymagająca przaprcwadzania pcstąpcwania wyjaśniającagc.

Eakład zchcwiązany jast tc zawiadamiania cdbicrcdw uslug c piancwanych

zmianach warunkcw tacnnicznych zacpatizania w wcda i cdprcwacizania ścieków

z wyprzadzaniam umczliwisjącym dcstcscwanła instalacji dd ncwych wamnkcw. nia

krótszym niż 12 miasiący.
5 11

D plancwanych przarwach lub cgraniczaniacn w dcstawia wady araz

przawidywartyrrt ccnizaniu jaj jakcsci Zakład pcinfcn'nuja Udcicrccw usług w spcsch

zwyczajcwci przyjęty cc najrnnlaj ns ? dni crzad clancwanym tarminam-
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1. Zakład zchcwlązany jast dc zainstalawanis i utrzymania u Ddcicrcy uslug

wcdcmlarzs główna—gc za wyjątkiam wcdcmiarzy dci czascwagc wykarzystanis

craz wcclcmiałzy sprzązcnycn dla calcw p.pcz.

2- acr za wcdcmiarzam głównym jast miajscam wydania rzaczy w rczumianiu

kcdaksu cywilnagc. jak rcwniaz miajscam rczdziału siacl l instalacji wawnątrznaj.

3. r.:]-dł::«iclrca usług ma prawa zgłaszania raklamacji dctyczących ilcsci ljakcscl

swiadczcnych uslug craz Wysckcsci cpłat za usługi.

«1. Haklamacja. ci których mcwa w ust. 1 wncszcna są na cismia cscbiscia przaz

zaintarascwanagc w siadzihia crzadsiącicrstwa. listam cciaccnym lub za pcmccą

paczty ala ktrcniczn aj i rczpatrjws na są pizaz Eaiząd Ea kład LL

5- Ea kład wcdcciągcwc - kanalizacyjny zabawiazany jast dc pcwiadcmiania

zaintarascwanagc c spcscbia załatwiania raklamacji w tarminia 14 dni cd daty

wpływu.



Rczdział W

Spcsdb rczliczań
5 1a

sliczsnia za zbicrcwa zaopatrzenia w wadę i zbicrcwa cdprcwadzanię sciskdw są

prawadzcnę przsz Eakład z adbicrcami usług na pcdstawis akrsslcnych w taryfach

can i stawek spłat araz ilcsci dcstarcza naj wady ': ads-branych sciakdw.

514

1. Ilcsc dastarczcnęj wady ustala się na pcdstawis cdczytu wcdcmięrza główna-gc.

E. W przypadku zawarcia umcw z uzytkcwnikami Iakali w budynkach

wislclckaldwych. nasa dostarczana] wady ustala się pcdstawis zainstalcwanych

tam wcdcmisizy. z uwzględnia-diam rdz'nicy wynikajacej pcmiędzy cdczytsm na

wcdpmlarzu gldwnym s sumą odczytów z wcdcmięrzy w lckaiach.

3. llcsć adprcwadzanych scieków ustala się na pcdstawis wskazań Uiządzań

pcmiarcwych lub na padstawis ncrm zuzycia wady.

4. W razliczęniach ilcsci cdprcwadzcnych sciękcw ilcsc pazpcwrctnis zuzytsj wady

uwzględnia się wyłącznis w przypadkach. gdy wislkcsc jaj zuzycia na tar: psl

ustalana jast na pcdstawis dcdatkcwsgc wcdcmisrza zainstalawanaga na kaszt

pdbiprcy usłu g-
5 15

1. W przypadku braku wcdcmisrza ilcsc zuzytęi wady ckręsla się na pcdstawis

przeciętnych ndrm zuzycia ckrsslcriych zgadnię z arti?r ust-3 ustawy-

2. Dchctnicza Straz Pazama infcrmuję Zaklad a ilasci pabransj wady w celu

naliczania nalęznasci za pcbdr wady przez gminę.
3- W przypadku braku urzadzsń pamiarcwych ilcsc cdprawadzcnych sciękcw

ustala się na ppdstawię zawarta] umdwy jaka równa ilcsci wady pamana] lub

I:."ikręsdlzi na] w umawia.
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W przypadku awarii wodomierza stosuje sie plzeoiątne normy zuzycia. względnie

srednie zuzyoie z oetatnioh 3 miesięcy przed awarią.

51?

1- Strony określają w umowie okres obraohunkowy oraz skutki niedotrzymania

tennlnu zapłaty, jak rowniez sposob uiezozania oplat.

2. Wniesienie przez Cidbioroę reklameoji nie wstmymuje obowiązku uregulowania

naleznosoi.
5» 13

Przy rozliozeniaoh z odbiorcami, Eaklad obowiązany jest stosować taryfę

zatwierdzoną uohwałą Rady Gminy IIZZl'pinogdra da Ioądz wprowadzoną w trybie

art. 2-1. ust.5 ustawy.

5 151

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostsrozenie wody i naprowadzanie

opiekow.

Rozdzial 'u'
Warunki przyląozenia do sieci

okreslająoe mozliwosci dostępu do usług wodociągowe - kanalizacyjnych

520

1. Pizyłąozenie nieruohomosoi do sieoi wodooiągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa

sie na wniosek osoby ubiegająoej sie o przyląozenie.
2. Fotenojalni odoioroy uslug wodociągowe — ka nalizaoyjnyoh mogą uzys kad

informaoje dotyoząoe dostepnosoi tyoh uslug w Urzędzie Gminy w Dpinogdrze

Gdrn ej. kto-rj.r udostępni wgląd:
aj w studium uwarunkowań i kiemnkdw zagospodarowania

przestrzennego gminy,

bj w miejsoowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ej w regulamin swiadozenla uslug.



dj w warunki udzielania zezwalania na prawadzenła zhicrcwagc

zacpatrzenia w wade i cdprcwadzania sciekcw.

3. Zakład pc ctizymaniu wnicsku wydaja warunki techniczne na przyłączania

niaruchcmcsci w terminie 14 dni od ctmyrnanis wnicsku.

4. Wamnkiam przystąpienia dc Iwrylmnania rabat przylaazanicwych jest wczesniejsza

uzgadniania dcku mentacji technicznej z Eakladam w terminie Citi dni a-EI

utrzymania dckumentacji.

5- Przed pcdpisaniem umowy na dcstawa wady lut: cdbicr sciekcw Zakład dckcnuja

cdtiicru wykcnanag-c przyłącza pcd kątem spełnienia warunków technicznych.

5. Zakład rczpcczyna dcstawa wady Iuh cdhicr scieków nie później niż w ciągu ?a

c-d dnia pcdpisania umcwy lub w terminie uzgadnianym z diercą uslug.

521

1. Realizacja pudcwy pmyłącza craz studni wcdcmierzcwej Iuh pcmiaszczart

pmewidzianych dc lckalłzacji wcdcmiarza płat-maga. zapewnia na własny kcszt

cecha ubiegająca sie a przyłączania niaruchcmcsci dc sieci wc-dcciagcwaj.

2- Ddhicr wbudcwanagc przyłącza padzie dekcnywany przez Zakład i cdhicre-Ę

usług na pcdstawia prctckcłu edp-icru łprctckdł bedzie zawierał ezczagałewy cpis

przyłącza].

3. Umcwa meza być zawarta z cechą, ktcra pcsiada tytuł prawny de karzystania

z ahiektu hudcwlanegc. dc ktdragc ma byc destarczana wada. a w uzasadnicnych

przypadkach z cschą. klara kcrzysta z niaruchcmcsci c nieuregulcwanym stanie

prawnym.
5— 22

1. .Jeżeli umawa c dcstarczanie wady łup cdhicr scieków nia stsncwi inaczej

Odbicrca usług c-dpcwiada za zapewnienia niezawcdnegc działania pcsiadanej

instalacji i qłączy wcdcciągewych z urządzeniem pcmiarewyrn włącznie.

2. ccmiarza pcza wcdcmielzam głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich

mcntazI utizym anie praz legalizacja chciąza Odbicrca usług.

[[i



Rczdzlał VI
Obsługa i prawa cdlaicrcy uslug

azs

Eaklad cpwiazany jest dc udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy

pelnej inicrmacji dctyczajcej realizacji uslugi a przede wszystkim informacji

taryfpwych.
5 24

Eakład ppwmian reagcwac mczliwie niezwlpcznie na zgłaszane reklamacje nie

dłużej jednak niż w ciagu 14 dni.

525

D przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zacpatizenia w wade lub cdcicru

scieków Eakład winien uprzedzić: cdpicrspw w spcsdb zwyczajcwc przyjety.

Rozdział 1'Ilłll

Prawa Zakladu

sss

Zakład ma prawa pdmewir'; przyłączenia dc sieci jesli przyłącze zastała wykenane

bez uzyskania zgcdy Gminy1 Eakladu bądz zcstalc wykpnane niezgcdnie

z wydanymi warunkami technicznymi i Prawem Budcwlanym,

& 2?

Zaklad ma prawa cdmcwic przyłączenia dc sieci jesli przyłącze wcdcciagcwe

i kanalizacyjne zesłała wykcnane niezgcdne z prawem.
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Zakład ma prawa cclmpwic zawarcia ummyy na dpsiawe wcdy Iulc cd'pipr sclekńwr

gdy wnicskcdawca nie spełni warunków ckreslcnych w art. 5 ustawy a zbiprcwym

zacpatrzeniu w wcde izhiprpwym pdprcwadzaniu sciekpw.
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Zakład ma prawa pdciac dpslawe wpdy lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne

w przypadku gdy:



a) przyłącze wcdcciagcwe lub kanalizacyjne zcstaIc wyhenane niezgcclnie
z przepisami prawei

I:]u Ciclbiprca usług nie uiścił ppłat'f za pełnie dwa pkresyr ubrachunkewe.

nastepujące pe dniu ica-trzymania upcmnienia w sprawie uregulpwania zaległej

opłaty-

c]: zestal EtEi'dEDn'f nielegalna-' pcbcr wedi; lub nielegalne edprcwadzenie scieków
tj. bez marcia umpwy, jak; również przy cel-pwn uszka-uznanych elce pcminietych
wcdcmieizach lub urządzeniach pemiarcwych.

d] jakesc wprewaclzanych scieków nie spełnia wyrncgcw clareslcnych przepisami
prawa.

5 ED

Eakłaci EIDkU-i'lEl penewnegc pcdłaczenie cdciętegc przyłącza wedcciągcwege lub
kanalizacyjnegc dc sieci na Hcszt Einzlizliercllr uslug.
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EEIFHEIC! rncze cdrncwic ppncwnegc zawarcia urncw-f na dcstawe wedi; i papier

ścieków. jesli nie zestaw usuniete przeszltcli:li_l-r bedace przyczyną zaniechania
swiadczenia uslug.
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Uprawnieni przedstawiciele Zakładu pc ukazaniu legitymacji słuzhpwej i pisernnegc

uppwaznienia maja prawe wstepu na teren nieruchcmcsci lub de pcrnieszczeń
kaze egci I-ctc lcprzysta z uslug. w celu:

li pizeprcwadzenia kentmll Urządzenia pemiarcwege, wcdernierza główne-gc lula

wecie mierzy- zainstalewanych w tel—:alach i de kenania pdczytu ich wskazań,

2] dckenania badan ipcmiarcw.

3] przeprewadzenia przeglądu i napraw urządzeń pesiadanych przez Eal-zlacl1

4) zainstelcwania lub dementezu wcdcmierze główne-gc,



5) odciecia pmylacza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjhegd

E] założenia plomb na zamknietych zaworach odcinających dostarczanie wody do
lokalu.

?] usuniecia awarii przy-łącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Rozdział 'U'III
Obowiązki odbiorcow uaług
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Zamierzajacy korzystac z usług zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow winni
wystąpić z wnioskiem o zawarcia umowy do Ea kład u-
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Ddbiorca usług winien zapewnic niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń
pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidlowe utrzymanie
studzienki czy tez pomieszczenia, w ktorym są zamontowane oraz przed dostępem
osob nieuprawnionych-
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Eidbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zakladu
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głowno-go lub urządzenia

pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
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Odbiorca uslug zobowiązany jest do powiadomienia Eakładu o zmianach
własnościowych nieruchomości iub zmianach uzytkownika lokalu-
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Odbiorca ueiug winien powiadomic Zakład o wszelkich zmianach technicznych
w instalacji iiyewhelrznejr ktore mogą mieć wpływ.:- na działanie sieci.



ass
Ddbicrca uslug jast acbcwiąaany dc tarrnincwagc regulcwania nalażncaci aa
dcstaws wady i cdprcwadaania scisle-adw.

sss
Ddcicrca uslug ccwinian racjcnalnia gcsccdarcwac wada i używac ja zgcdnis

: prasanaczaniam.
sau

Ddbicrcy uslug zcbcwiaaani są dc ltcraystania :: aaccatraania w wada w sccscc

agddny : gmacisami ustawy i nia pawcdujący ccgcrszania jakcsci uslug

swiadczcnych prac: Ealdad craz nia utrudniający działalncsci zakładu,

a sacaagclnclści dc:

11 użytitcwania instalacji wcdcciagcwaj w spcadh aliminuiacy mcżliwcsc

wystąpienia skażenia chamicanagc luc hai-:tsriclcgiczna—gc wady w sieci

wcdcciagcwaj na skutai-a ccfniacia się wady : instalacji wcdcciagcwaj.

pcwrctu ciagla] wady lub wcdy : instalacji cantralnagc cgraawania.

2) wykcraystywania wcdy : sis-ci wcdcciągcwaj wylacznie w calach ckrasicnych
w warunkach crayłącasnia dc siaci-
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Haaliaacja budcwy przylącay dc sieci cras studni wcdcmisracwsj, ccmisszczsnia

craawidziansgc dc lckalizacji wcdcmiaraa głdwnagc i uraądaania ccmiarcwagc

zapalania na wlasny kcsat cacba uciagająca się a przylącasnis nisruchdmcsci dc

sieci.
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Odbicrca uslug ccncsi kasaty nabyciaI aainstaicwania i utiEymania urasdaania

ccmiarcwagc.

Rczdzla-l II
Pcstancwlsnia końcu-wa

& 43



W sprawach nie chjetych niniejszym regulaminem chcwiązuią przepisy prawa,

e w szczególności ustawy z dnia ? czanuca EDEilr. c zcicrcwym zacpatrzaniu

w wade i zhicrcwym cdprcwadzeniu sciekcw (Dz. U. Nr ?IŁ pcz.?4?]i praz ustawy

z dnia 22 kwietnia iti-Elfir- [Dz- Li- Nr 55, paz. TEE c zmianie ustawy c zhicrcwym
zacpatrzaniu w wccie i zhicrcwym cclprcwacizaniu scieków wraz z przepisami

wyhcnawczymi wydanymi na pcclstawie pcmfzszych ustaw.
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Traci mcc uchwala nr HVIIIHEDIEUDE Rady Gminy Dpincgcra Gama z dnia

5 sierpnia 2092 raku.
5 :!

IElclpcwiaclzialnym za wyl-ic nania uchwaly czyni się wcjia Gminy.
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Uchwala wchccizi w zycie- pc upływie 14 dni ccl clnia ogłaszania w Dzienniku

Urządcwyrn Wcjawcdztwa Mazcwieckiegc.

Przewcdnicz c
”Fed-y

Gminy

15


