Zał cznik Nr 8
do Protokołu Nr XXXIX/315/06
z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26.01.06r.

Uchwała Nr XXXIX/315/06
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 26 stycznia 2006 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze
Miasta Kwidzyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203 oraz
z 2005r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zmiany: z 2002r. Dz. U. Nr 113,
poz. 984, z 2004r. Dz. U. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005r. Dz. U. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz.
1087),

Rada Miejska w Kwidzynie uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na
obszarze Miasta Kwidzyna.
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze Miasta Kwidzyna, zwany dalej
„regulaminem”, okre la zasady zbiorowego zaopatrzenia w wod

i zbiorowego odprowadzania

cieków realizowanego na terenie Miasta Kwidzyna, w tym prawa i obowi zki przedsi biorstwa
wodoci gowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§2
U yte w regulaminie okre lenia oznaczaj :
1) ustawa – ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó n. zmianami2),
2) odbiorca - odbiorc usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
3) przedsi biorstwo – przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2
pkt 4 ustawy,
4) umowa - umow o zaopatrzenie w wod lub odprowadzanie cieków, o której mowa w art. 6
ustawy,
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5) wodomierz – przyrz d pomiarowy zainstalowany na wewn trznej instalacji wodoci gowej
obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
6) wodomierz główny - przyrz d pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
7) wodomierz dodatkowy – przyrz d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym,
słu cy ustaleniu ilo ci wody bezpowrotnie zu ytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt
odbiorcy,
8) wodomierz własny – przyrz d pomiarowy mierz cy ilo

wody pobranej z własnych uj

wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9) urz dzenie pomiarowe – przyrz d pomiarowy mierz cy ilo

odprowadzanych cieków,

znajduj cy si na przył czu kanalizacyjnym,
10) okres obrachunkowy – okres rozlicze za usługi dostawy wody i odprowadzania cieków
okre lony w umowie.
ROZDZIAŁ II
Minimalny poziom usług wiadczonych przez przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków oraz obowi zki odbiorców usług
warunkuj ce jego utrzymanie
§3
1. Ilo

wody dostarczanej odbiorcom oraz ilo

odprowadzanych cieków, minimalne ci nienie

utrzymywane w miejscu przył czenia do sieci wodoci gowej okre la umowa.
2. Umowa mo e równie ustala dopuszczalny poziom zanieczyszcze

cieków wprowadzanych

przez odbiorców.
3. W umowie przedsi biorstwo mo e zaniecha ustale dotycz cych minimalnego ci nienia, je eli
w wydanych warunkach przył czenia do sieci zalecono odbiorcy wyposa enie instalacji
w urz dzenie do lokalnego podnoszenia ci nienia.
4. Wska niki charakteryzuj ce poziom usług, inne ni te, które s okre lane w przepisach ustawy
oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, okre la zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wod i zbiorowego odprowadzania cieków udzielane decyzj Burmistrza Miasta Kwidzyna.
§4
1. Przedsi biorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi zek zapewni :
1) zdolno ci dostawcze posiadanego przył cza wodoci gowego, zapewniaj c dostaw wody
do odbiorcy, w ilo ci ustalonej w umowie,
2) przepustowo

posiadanego przył cza kanalizacyjnego, zapewniaj c

odprowadzenie

cieków, w ilo ci okre lonej w umowie,
3) dostaw wody o odpowiedniej jako ci przeznaczonej do spo ycia przez ludzi,
4) ci gło

i niezawodno

dostaw wody oraz odprowadzania cieków z/do posiadanych przez

przedsi biorstwo urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych,
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5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze
technicznym przył cza i zawarciu umowy.
2. Przedsi biorstwo ma prawo do przeprowadzania bie cej kontroli ilo ci i jako ci odprowadzanych
cieków bytowych i cieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustale
dotycz cych technicznych warunków przył czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej.
§5
Odbiorcy s zobowi zani do korzystania z zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków w sposób
nie powoduj cy pogorszenia jako ci usług wiadczonych przez przedsi biorstwo, a w szczególno ci
do:
1) utrzymania instalacji wodoci gowych w stanie technicznym uniemo liwiaj cym wtórne
zanieczyszczenie wody w wyniku wyst pienia ska enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofni ciem si wody z instalacji wodoci gowej, powrotu
ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania przedsi biorstwa o awaryjnych zmianach ilo ci i jako ci
odprowadzanych cieków,
4) nie zmieniania, bez uzgodnie

z przedsi biorstwem, uzyskanych warunków technicznych

przył czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania

pomieszcze , w których zainstalowany jest wodomierz lub urz dzenie

pomiarowe, w stanie uniemo liwiaj cym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócaj ce jego
prawidłowe działanie,
6) utrzymywania przył cza w stanie nie powoduj cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,
w przypadku, gdy przył cze wodoci gowe lub kanalizacyjne nie znajduje si w posiadaniu
przedsi biorstwa,
7) u ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj cy zakłóce funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej,
8) zapewnienia przedsi biorstwu dost pu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji
dotycz cych własnych uj

wody i instalacji zasilanych z tych uj , w zakresie

umo liwiaj cym ustalenie czy mog

one oddziaływa

na instalacje zasilane z sieci

eksploatowanej przez przedsi biorstwo oraz na ustalanie ilo ci cieków odprowadzanych do
kanalizacji,
9) zapewnienia przedsi biorstwu dost pu do własnych uj

wody i instalacji zasilanych z tych

uj , a tak e poł czonych z sieci własnych instalacji, je eli zachodz uzasadnione przesłanki,
e instalacje odbiorcy mog negatywnie oddziaływa na poziom usług wiadczonych przez
przedsi biorstwo,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci gowej i przył cza kanalizacyjnego wył cznie w celach
i na warunkach okre lonych w umowie.
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§6
1. O ile w trakcie eksploatacji przył cza wodoci gowego lub kanalizacyjnego, b d cego
w posiadaniu odbiorcy, powstanie zagro enie istotnego obni enia poziomu usług wiadczonych
przez przedsi biorstwo, odbiorca jest zobowi zany do niezwłocznego usuni cia przyczyn
zagro e .
2. W przypadku, gdy odbiorca nie usunie zagro enia pomimo wezwania ze strony przedsi biorstwa,
ma ono prawo podj

wszelkie działania zmierzaj ce do usuni cia zagro enia.

3. Działania przedsi biorstwa nie mog

narusza

prawa własno ci przył cza przysługuj cego

odbiorcy.
ROZDZIAŁ III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§7
Postanowienia umów zawieranych przez przedsi biorstwo z odbiorcami, nie mog ogranicza praw
i obowi zków stron wynikaj cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy oraz postanowie niniejszego regulaminu.
§8
1. Umowa okre la szczegółowe obowi zki stron, w tym zasady utrzymania przył czy oraz warunki
usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przył cza nie s

w posiadaniu Przedsi biorstwa, odpowiedzialno

przedsi biorstwa za zapewnienie ci gło ci i jako ci wiadczonych usług jest ograniczona do
posiadanych przez przedsi biorstwo urz dze wodoci gowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa okre la miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru cieków.
§9
1. Umowy s zawierane na czas nieokre lony, z zastrze eniem postanowie ust. 2.
2. Przedsi biorstwo zawiera umowy na czas okre lony:
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomo

została przył czona do sieci został ustanowiony

na czas okre lony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomo

została przył czona do sieci.
§ 10

1. Zmiana warunków umowy nast puje w drodze aneksu do umowy sporz dzonego w formie
pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowi zywania umowy.
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§ 11
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomo ci przył czonej do sieci przedsi biorstwa,
skutkuj cej zmian odbiorcy, przedsi biorstwo zawiera umow z nowym odbiorc , z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych wiadczenia usług.
§ 12
1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadaj cej tytuł prawny do nieruchomo ci,
która ma by lub jest przył czona do sieci znajduj cej si w posiadaniu przedsi biorstwa, z
zastrze eniem ust.4.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegaj ca si o przył czenie i zawarcie
umowy jest zobowi zana przedstawi

przedsi biorstwu dokument, okre laj cy aktualny stan

prawny przył czanej lub przył czonej nieruchomo ci.
3. Je eli z tre ci tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składaj cej wniosek do władania
nieruchomo ci , jest ona zobowi zana przedło y

dokument potwierdzaj cy ten tytuł, z

zastrze eniem ust 4.
4. Umowa

mo e

zosta

zawarta

równie

z

osob ,

która

korzysta

o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni

z

nieruchomo ci

faktu korzystania z

przył czonej nieruchomo ci.
5. Wzór wniosku o zawarcie umowy okre la przedsi biorstwo.
6. Odbiorca usług jest zobowi zany do pisemnego poinformowania przedsi biorstwa o utracie
przeze prawa do korzystania z nieruchomo ci.
7. Do czasu poinformowania przedsi biorstwa, odbiorca, pomimo wyga ni cia umowy, ponosi
odpowiedzialno

za

nale no ci

powstałe

w

zwi zku

ze wiadczeniem

usług

przez przedsi biorstwo.
§ 13
1. Umowa mo e by zawarta z osobami korzystaj cymi z lokali znajduj cych si w budynku
wielolokalowym na pisemny wniosek wła ciciela lub zarz dcy budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególno ci:
1) okre lenie osób korzystaj cych z lokali, w tym okre lenie rodzaju tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu wraz ze zgod

takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon

własnor cznym podpisem,
2) o wiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystaj cych z lokali o zasadach
rozliczania ró nic oraz o obowi zku ponoszenia na rzecz przedsi biorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewn trznej instalacji wodoci gowej w budynku wielo lokalowym za wodomierzem
głównym, wraz z okre leniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Przedsi biorstwo mo e okre li wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 30 dni od dnia zło enia kompletnego wniosku, przedsi biorstwo jest zobowi zane
wyda informacj techniczn okre laj c wymagania techniczne.
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§ 14
Przedsi biorstwo sporz dza projekt umowy, w terminie 30 dni od dnia zło enia wniosku o zawarcie
umowy.
§ 15
1. Umowa mo e by rozwi zana przez ka d ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
okre lonego w umowie.
2. Rozwi zanie przez odbiorc umowy za wypowiedzeniem, nast puje poprzez zło enie pisemnego
o wiadczenia woli w siedzibie przedsi biorstwa lub przesłania takiego o wiadczenia listem
poleconym.
§ 16
1. Umowa mo e by rozwi zana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas okre lony ulega rozwi zaniu z chwil upływu czasu, na jaki została
zawarta.
§ 17
1. Umowa wygasa w przypadku:
1)

mierci odbiorcy usług b d cego osob fizyczn ,

2)

utraty przez odbiorc prawa do korzystania z nieruchomo ci,

3)

zako czenia post powania upadło ciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony
b d cej przedsi biorc ,

4)

utraty przez przedsi biorstwo zezwolenia na prowadzenie działalno ci.

2. Umowa zawarta z osob

korzystaj c

z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa, poza

przyczynami wskazanymi w ust. 1, równie

w razie wyga ni cia umowy zawartej przez

przedsi biorstwo z wła cicielem lub zarz dc nieruchomo ci, w której znajduje si lokal.
§ 18
Po rozwi zaniu lub wyga ni ciu umowy, przedsi biorstwo zaprzestaje

wiadczenia usług

w szczególno ci poprzez dokonanie zamkni cia przył cza wodoci gowego i/lub kanalizacyjnego
oraz demonta wodomierza głównego.
ROZDZIAŁ IV
Sposób rozlicze w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 19
Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków s prowadzone przez
przedsi biorstwo z odbiorcami wył cznie w oparciu o ceny i stawki opłat okre lone w ogłoszonych
taryfach.
§ 20
Długo

okresu obrachunkowego okre la umowa, przy czym jest to okres nie krótszy ni jeden

miesi c i nie dłu szy ni sze

miesi cy.
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§ 21
1) Wej cie w ycie nowych taryf nie wymaga zmiany umowy.
2) Stosowanie przez przedsi biorstwo cen i stawek opłat wynikaj cych z nowych, prawidłowo
podanych do wiadomo ci publicznej taryf, nie wymaga odr bnego informowania odbiorców o
ich wysoko ci.
§ 22
1. Podstaw obci enia odbiorcy nale no ciami za usługi wiadczone przez przedsi biorstwo jest
faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami s równie osoby korzystaj ce
z poszczególnych lokali, przedsi biorstwo wystawia odr bne faktury wła cicielowi lub zarz dcy
takiego budynku oraz odbiorcom - osobom korzystaj cym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje faktur nie pó niej ni 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji,
kiedy ilo

wiadczonych usług jest ustalana na innej podstawie ni wskazania wodomierza lub

urz dzenia pomiarowego, na koniec okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczon wod i odprowadzone cieki w terminie wskazanym
w fakturze, który nie mo e by jednak krótszy ni 14 dni od daty jej dor czenia.
5. Opó nienia w zapłacie uprawniaj

przedsi biorstwo do naliczania odsetek, w wysoko ci

ustawowej.
6. Zgłoszenie przez odbiorc zastrze e , co do wysoko ci faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza si j na poczet przyszłych nale no ci lub na pisemne
danie odbiorcy zwraca si j w terminie 14 dni od dnia zło enia wniosku w tej sprawie w formie
przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej.
§ 23
W przypadku niesprawno ci wodomierza głównego lub urz dzenia pomiarowego oraz braku
mo liwo ci ustalenia na podstawie powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa i umowy ilo ci
pobranej wody i/lub odprowadzonych cieków, ilo ci te ustala si na podstawie redniego zu ycia
wody i/lub odprowadzonych cieków w całym okresie wiadczenia usług przed stwierdzeniem
niesprawno ci wodomierza i/lub urz dzenia pomiarowego.
§ 24
1. W przypadku, gdy odbiorca pobiera wod z uj
przedsi biorstwa, w razie braku urz dze

własnych i wprowadza cieki do urz dze

pomiarowych, ilo

odprowadzanych cieków jest

ustalana jako równa ilo ci wody pobranej, okre lonej na podstawie wskaza

wodomierza

własnego.
2. W przypadku, gdy Odbiorca pobiera wod z uj

własnych oraz urz dze

przedsi biorstwa

i wprowadza cieki do urz dze przedsi biorstwa, w razie braku urz dze pomiarowych, ilo
odprowadzonych cieków jest ustalana jako równa sumie wskaza

wodomierza własnego i

wodomierza głównego.
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3. W przypadkach okre lonych w ust 1 i 2 odbiorca jest zobowi zany do zakupu i zainstalowania
na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.
ROZDZIAŁ V
Warunki przył czania do sieci
§ 25
Osoba ubiegaj ca si o przył czenie jej nieruchomo ci do sieci składa przedsi biorstwu wniosek
o przył czenie, który powinien zawiera co najmniej:
1) imi i nazwisko (lub nazw ) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z wła ciwego rejestru wskazuj cy na sposób reprezentacji
podmiotu,
4) okre lenie rodzaju instalacji i urz dze słu cych do odbioru usług,
5) okre lenie ilo ci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki
zu ycia wody,
6) wskazanie przewidywanej ilo ci odprowadzanych
dostawców

cieków

przemysłowych,

równie

cieków i ich rodzaju (w przypadku
jako ci

odprowadzanych

cieków

oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz dze podczyszczaj cych),
7) opis nieruchomo ci, do której b dzie dostarczana woda i/lub z której b d odprowadzane
cieki,

w szczególno ci

okre lenie

jej

powierzchni,

sposobu

zagospodarowania

i

przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpocz cia poboru wody i dostarczania cieków.
§ 26
1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegaj ca si o przył czenie do sieci powinna
zał czy :
1) dokument okre laj cy stan prawny nieruchomo ci, której dotyczy wniosek,
2) map zasadnicz z planem sytuacyjnym, okre laj cym usytuowanie nieruchomo ci, o której
mowa w ust. 1, wzgl dem istniej cych sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz dze uzbrojenia terenu.
2. Przedsi biorstwo jest zobowi zane przygotowa

i bezpłatnie udost pni

odpowiedni wzór

wniosku.
§ 27
1. O ile s

spełnione warunki techniczne, umo liwiaj ce przył czenie nieruchomo ci do sieci,

przedsi biorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym
mowa w § 25, wraz z kompletem zał czników, wydaje osobie ubiegaj cej si o podł czenie
nieruchomo ci

dokument

pod

nazw

„Warunki

przył czenia

do

sieci

wodoci gowej

i/lub kanalizacyjnej”.
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2. W razie braku mo liwo ci podł czenia nieruchomo ci do sieci, przedsi biorstwo w terminie 21
dni od otrzymania wniosku o przył czenie informuje o tym wnioskodawc , wskazuj c wyra nie
na powody, które uniemo liwiaj przył czenie.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co najmniej:
1) wskazywa

miejsce i sposób przył czenia nieruchomo ci do sieci wodoci gowej i/lub

kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urz dzenia
pomiarowego,
2) okre la maksymaln ilo

wody dostarczanej do nieruchomo ci z podziałem na poszczególne

cele,
3) okre la maksymaln ilo

cieków odprowadzanych z nieruchomo ci i ich parametry,

4) zawiera informacje o rodzaju i zawarto ci dokumentów, jakie powinna przedło y osoba
ubiegaj ca si o przył czenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nale y uzgodni , lub do
jakich nale y zgłosi fakt przył czenia oraz projekt przył cza,
5) wskazywa okres wa no ci wydanych warunków przył czenia, nie krótszy ni 1 rok.
4. Dokument, o którym mowa w ust 1 mo e okre la :
1) parametry techniczne przył cza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje
pomiar ilo ci odprowadzanych cieków inaczej ni na podstawie odczytów ilo ci pobieranej
wody, urz dzenia pomiarowego do mierzenia ilo ci odprowadzanych
te wodomierzy do mierzenia ilo ci wody, z której nie odprowadza si

cieków, lub

cieków do kanalizacji.

5. Wynagrodzenie przedsi biorstwa za wydanie „Warunków przył czenia do sieci wodoci gowej
i/lub kanalizacyjnej”, winno odpowiada

rzeczywi cie poniesionym przez przedsi biorstwo

kosztom przygotowania tego dokumentu.
§ 28
1. „Warunki przył czenia do sieci wodoci gowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegaj cej
si o przył czenie do sieci mog , za zgod tej osoby, obejmowa nie tylko zgod na wybudowanie
przył cza wodoci gowego i/lub kanalizacyjnego, ale równie obowi zek wybudowania przez
przyszłego odbiorc , ze rodków własnych, urz dze wodoci gowych i/lub kanalizacyjnych.
2.

W przypadku okre lonym w ust. 1, przedsi biorstwo i osoba ubiegaj ca si o przył czenie, przed
wydaniem „Warunków przył czenia do sieci wodoci gowej i/lub kanalizacyjnej” s zobowi zane
do zawarcia umowy reguluj cej tryb i zasady odpłatnego przej cia przez przedsi biorstwo
urz dze wybudowanych przez przyszłego odbiorc ze rodków własnych.

3. W sytuacji współfinansowania przez osob

ubiegaj c si

o przył czenie budowy urz dze

wodoci gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana mi dzy przedsi biorstwem a t osob
reguluje tryb i zasady odpłatnego przej cia przez przedsi biorstwo cz ci inwestycji
sfinansowanej przez osob ubiegaj c si o przył czenie.
4. Odpłatne przej cie polega

mo e na przeniesieniu na przedsi biorstwo prawa własno ci

urz dzenia, jak równie na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególno ci umowy dzier awy,
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a tak e prawnorzeczowej, w szczególno ci ustanowieniu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy
przedsi biorstwu korzystanie z urz dzenia.
5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przej cia wymaga akceptacji przedsi biorstwa i osoby
ubiegaj cej si o przył czenie.
6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3, pod rygorem niewa no ci winna by zawarta w formie
pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3, winna okre la co najmniej:
1) termin wybudowania urz dzenia,
2) warunki techniczne, jakie urz dzenie musi spełnia ,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez przedsi biorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) form prawn przej cia urz dzenia przez przedsi biorstwo,
6) termin przej cia urz dzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własno ci urz dzenia lub termin
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez przedsi biorstwo z urz dzenia
na podstawie umowy nie przenosz cej prawa własno ci,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi za .
§ 29
1. Warunkiem przyst pienia do prac zmierzaj cych do przył czenia nieruchomo ci do sieci jest
pisemne uzgodnienie z przedsi biorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu
prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsi biorstwo kontroli
robót.
2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, je eli przył czenia do sieci dokonuje
przedsi biorstwo,

które

wydało

„Warunki

przył czenia

do

sieci

wodoci gowej

i/lub

kanalizacyjnej” dla danej nieruchomo ci. przedsi biorstwo wykonuje t usług odpłatnie. Przed
przyst pieniem do wykonania usługi przedsi biorstwo sporz dza na własny koszt i przedkłada
osobie ubiegaj cej si

o podł czenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek

wystawiony przez przedsi biorstwo po zako czeniu prac nie mo e by wy szy o wi cej ni 10%
w stosunku do sumy kosztów przedło onych osobie ubiegaj cej si

o przył czenie przed

przyst pieniem do tych prac.
3. Osoba ubiegaj ca si

o przył czenie nieruchomo ci do sieci w celu uzyskania pisemnego

uzgodnienia, o którym mowa w ust 1 przedkłada przedsi biorstwu odpowiednie dokumenty i
informacje. Wykaz niezb dnych dokumentów i informacji przedsi biorstwo dor cza nieodpłatnie
ka dej osobie ubiegaj cej si

o podł czenie nieruchomo ci wraz z wydanymi „Warunkami

przył czenia do sieci wodoci gowej i/lub kanalizacyjnej”
4. Przedsi biorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1, w terminie 14 dni od daty
zło enia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust 3.
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§ 30
Przed zawarciem umowy przedsi biorstwo dokonuje odbioru wykonanego przył cza pod k tem
spełnienia warunków technicznych.
ROZDZIAŁ VI
Techniczne warunki okre laj ce mo liwo ci dost pu do usług wodoci gowo-kanalizacyjnych
§ 31
1. Przedsi biorstwo ma prawo odmówi

przył czenia nowego Odbiorcy do istniej cej sieci

wodoci gowej lub kanalizacyjnej, je eli w wyniku przył czenia warunki techniczne pogorsz
si tak, e zabraknie wymaganych zdolno ci produkcyjnych uj , stacji uzdatniania i oczyszczalni
cieków oraz zdolno ci dostawczych istniej cych układów dystrybucji wody i odprowadzania
cieków.
2. Przedsi biorstwo ma prawo odmówi

przył czenia nowego odbiorcy do istniej cej sieci

wodoci gowej lub kanalizacyjnej, je eli przył czenie do sieci spowoduje obni enie poziomu usług
w stopniu takim, e nie b d spełnione wymagania okre laj ce minimalny poziomu usług.
3. Przedsi biorstwo ma prawo odmówi przył czenia do sieci, je eli nie posiada technicznych
mo liwo ci wiadczenia usług.
ROZDZIAŁ VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsi biorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne wykonanego
przył cza
§ 32
1. W ramach prac zwi zanych z odbiorem przył cza, przedsi biorstwo dokonuje sprawdzenia
zgodno ci wykonanych prac z wydanymi przez przedsi biorstwo „Warunkami przył czenia do
sieci wodoci gowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przył cza.
2. W przypadku, gdy „Warunki przył czenia do sieci wodoci gowej i/lub kanalizacyjnej”
obejmowały równie obowi zek wybudowania przez przyszłego odbiorc ze rodków własnych
urz dze wodoci gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst pienia do odbioru przył cza
mo e by wcze niejszy odbiór tych urz dze .
3. Okre lone w warunkach przył czenia próby i odbiory cz ciowe oraz ko cowe s przeprowadzane
przy udziale upowa nionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przył cza. Wszelkie odcinki przył cza ulegaj ce
cz ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikaj ce) nale y zgłasza do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem nale y wykona operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza si do przedsi biorstwa, a drugi
do odpowiedniego urz du zajmuj cego si aktualizacj dokumentacji geodezyjnej.
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§ 33
1. Po zgłoszeniu gotowo ci do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, przedsi biorstwo uzgadnia
jego termin, na nie dłu ej ni trzy dni po dacie zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 32 ust. 3, s

potwierdzane przez strony

w sporz dzanych protokołach.
3. Zawarcie umowy na dostaw wody i/lub odprowadzanie cieków nast puje nie pó niej ni w
ci gu 7 dni od daty dokonania odbioru przył cza.
§ 34
Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru okre la przedsi biorstwo.
§ 35
1. Zgłoszenie odbioru technicznego przył cza powinno zawiera co najmniej:
1) dane identyfikuj ce inwestora i adres przył cza,
2) termin odbioru proponowany przez wykonawc ,
3) inne warunki odbioru, np. zamkni cie sieci eksploatowanej.
2. Protokół odbioru technicznego przył cza powinien zawiera co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzuj ce przedmiot odbioru, ( rednica, materiał, długo , elementy
uzbrojenia),
2) rodzaj odprowadzanych cieków, dla przył cza kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonuj cej odbioru,
4) ewentualne uwagi dotycz ce ró nic pomi dzy projektem a realizacj przył cza.
ROZDZIAŁ VIII
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególno ci sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotycz cych w szczególno ci zakłóce w dostawie wody
i odprowadzaniu cieków oraz sposób post powania w przypadku niedotrzymania ci gło ci
usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej cieków
§ 36
1. Przedsi biorstwo jest zobowi zane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotycz cych:
2. prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorc

umowy o zaopatrzenie w wod

i odprowadzanie cieków,
3. warunków przył czenia si do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców,
4. wyst puj cych zakłóce w dostawach wody lub w odprowadzaniu cieków,
5. wyst puj cych awarii urz dze wodoci gowych i urz dze kanalizacyjnych,
6. planowanych przerw w wiadczeniu usług.
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7. Przedsi biorstwo udziela informacji za po rednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych
rodków przekazu, bez zb dnej zwłoki, jednak e w terminie nie dłu szym ni 3 dni.
8. O ile pro ba o udzielenie informacji została przedło ona na pi mie, przedsi biorstwo
wodoci gowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od
otrzymania pro by, chyba,

e osoba zwracaj ca si

o informacj

wyra nie zaznaczyła, i

informacja ma by udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.
9. W przypadku, gdy udzielenie informacji wymaga ustale wymagaj cych okresów dłu szych ni
terminy wskazane w ust 2 i 3, przedsi biorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3,
informuje o tym fakcie osob , która zło yła pro b o informacj i wskazuje jej ostateczny termin
udzielenia odpowiedzi. Termin ten w adnym wypadku nie mo e by dłu szy ni 30 dni od dnia
zło enia pro by.
§ 37
1. Ka dy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotycz cych sposobu wykonywania
przez przedsi biorstwo umowy, w szczególno ci ilo ci i jako ci

wiadczonych usług oraz

wysoko ci opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. Przedsi biorstwo jest zobowi zane rozpatrzy reklamacj bez zb dnej zwłoki, w terminie nie
dłu szym jednak ni

30 dni od dnia zło enia w siedzibie przedsi biorstwa lub dor czenia

reklamacji. Ust p 4 paragrafu poprzedzaj cego stosuje si odpowiednio.
§ 38
1. Przedsi biorstwo jest zobowi zane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty
z odbiorcami oraz osobami ubiegaj cymi si o przył czenie do sieci, w tym za przyjmowanie
i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja, zawieraj ca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upowa nionych
do kontaktów z odbiorcami i osobami ubiegaj cymi si o przył czenie oraz do przyjmowania
i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna by
wywieszona w siedzibie przedsi biorstwa i podawana do publicznej wiadomo ci wraz z
ogłoszeniem nowych taryf.
§ 39
1. W siedzibie przedsi biorstwa winny by udost pnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi zuj ce na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
2)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi zuj cy na terenie gminy,

3)

ujednolicony tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
cieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsi biorstwo nie ma obowi zku udost pnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza
swoj

siedzib , z zastrze eniem obowi zku doł czenia do umowy w chwili jej zawierania

obowi zuj cej taryfy lub jej wyci gu zawieraj cego ceny i stawki opłat.
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§ 40
1. Przedsi biorstwo ma obowi zek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyj ty, z wyprzedzeniem co
najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsi biorstwo ma równie

obowi zek niezwłocznie poinformowa

odbiorców, w sposób

zwyczajowo przyj ty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie
wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsi biorstwo mo e o zdarzeniach wskazanych
w ust 2 poinformowa wył cznie wła ciciela lub zarz dc nieruchomo ci, o ile planowany czas
trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczaj cej 12 godzin
przedsi biorstwo ma obowi zek zapewni zast pczy punkt poboru wody i poinformowa o tym
fakcie odbiorców, wskazuj c lokalizacj zast pczego punktu poboru wody.
§ 41
1. Przedsi biorstwo ma prawo ograniczy lub wstrzyma

wiadczenie usług wył cznie z wa nych

powodów, w szczególno ci, je eli jest to uzasadnione potrzeb
ludzkiego,

ochrony

ycia lub zdrowia

rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo arowymi, a tak e przyczynami

technicznymi.
2. Przedsi biorstwo ponosi odpowiedzialno

za szkody powstałe w zwi zku z wstrzymaniem

lub ograniczeniem wiadczenia usług, chyba, e nie ponosi winy. Przedsi biorstwo wolne jest
od odpowiedzialno ci w szczególno ci wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie wiadczenia usług
wynikały z:
1) działania siły wy szej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które przedsi biorstwo nie ponosi
odpowiedzialno ci, w tym samego odbiorcy,
3) potrzeby ochrony ycia lub zdrowia ludzkiego oraz rodowiska naturalnego, a tak e potrzeb
przeciwpo arowych.
ROZDZIAŁ IX
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo arowe
§ 42
Woda do celów przeciwpo arowych jest dost pna z urz dze wodoci gowych posiadanych przez
przedsi biorstwo, a w szczególno ci z hydrantów przeciwpo arowych zainstalowanych na sieci
wodoci gowej.
§ 43
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo arowe nast puje na podstawie umowy zawieranej
pomi dzy gmin , Przedsi biorstwem i jednostk stra y po arnej.
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§ 44
W kalkulacji ceny za wod pobieran na cele przeciwpo arowe poprzez urz dzenia usytuowane
na terenie publicznym, przedsi biorstwo uwzgl dnia koszty utrzymania urz dze

niezb dnych

dla zapewnienia wymaganych zdolno ci dostawczych hydrantów.
§ 45
Ilo

wody pobieranej na cele przeciwpo arowe wraz z okre leniem punktów poboru jest ustalana

na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostk

stra y po arnej w umownie

ustalonych okresach.
§ 46
W przypadku poboru wody na cele przeciwpo arowe z urz dze wodoci gowych, którymi woda
jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsi biorstwu
informacje o ilo ci wody pobranej.
§ 47
Nale no ciami za wod pobran na cele przeciwpo arowe przedsi biorstwo obci a Miasto Kwidzyn.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia ko cowe
§ 48
Uchwał podaje si do publicznej wiadomo ci poprzez zamieszczenie na stronach internetowych
biuletynu informacji publicznej Miasta Kwidzyna oraz wywieszenie na tablicy ogłosze

Urz du

Miejskiego w Kwidzynie.
§ 49
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym.
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