
RADA MIASTA i GMINY 

Uchwała Nr XLIX/336/2018 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art.19 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.328 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

Przyjąć projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§2 
Przekazać projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

§3 
Zawiadomić Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy o przekazaniu projektu 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, o którym mowa w § 2. 

§ 4 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr XLIX/336/2018 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

_ _ z dnia 28 czerwca 2018 r. 
PROJEKT 

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY 
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

SI . 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§2. 

1. Użyte w regulaminie skróty oznaczają: 
1) „ustawa" - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.); 
2) „Przedsiębiorstwo" - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 
3) „Odbiorca" - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy; 
4) „umowa" - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 2 
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 

§3. 

1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzania ścieków. 
1) Przedsiębiorstwo dostarcza Odbiorcy wodę: 
a) w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem na przyłączu w miejscu 

włączenia do sieci, nie niższym niż 0,05 MPa lub ilości i ciśnieniu możliwym do 
osiągnięcia w istniejącej sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo 
może dostarczać wodę o niższym ciśnieniu, jeżeli w wydanych warunkach 



przyłączenia do sieci wodociągowej zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji 
w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia; 

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy. 

2) Przedsiębiorstwo odbiera ścieki, o. stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 
ustawy i obowiązującą umową; 

3) Przedsiębiorstwo określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych 
ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami. 

§4. 

1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy. 

§ 5. 

1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych, 
oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, utrzymuje je w pełnej sprawności 
technicznej oraz dokonuje niezbędnych napraw. 

2. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego 
w posiadaniu Odbiorcy powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług 
świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do usunięcia 
przyczyn zagrożenia. 

3. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust 2, pomimo 
wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania 
zmierzające do usunięcia zagrożenia włącznie z wyłączeniem dostawy wody lub odbioru 
ścieków, a kosztami usunięcia awarii lub zagrożenia obciążyć Odbiorcę. 

4. Odbiorcy usług są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności: 
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym 

wtórne zanieczyszczenie wody przed wystąpieniem skażenia chemicznego lub 
bakteriologicznego, 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofiiięciem się wody z instalacji wodociągowej, 
powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania. 

Rozdział 3 
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami 

§6. 

1. Warunkiem zawarcia umowy przez Odbiorcę jest wystąpienie z wnioskiem do 
Przedsiębiorstwa o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przedstawiając 
Przedsiębiorstwu następujące dokumenty: 
1) dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości, z wyjątkiem art. 6 ust. 4 

ustawy; 
2) w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji - odpis z właściwego 

rejestru wskazujący na sposób reprezentacji wnioskodawcy. 



2. W przypadku występowania o zawarcie umowy osób o nieuregulowanym stanie 
prawnym, wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości. 

3. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy występującemu o zawarcie 
umowy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od 
dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy. 

4.. Umowa z przyszłym Odbiorcą zawierana jest w siedzibie Przedsiębiorstwa. 

§7. 

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba, że: 
1) tytuł prawny nieruchomości, podłączanej do sieci został ustanowiony na czas 

określony; 
2) wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy na czas określony; 
3) po upływie określonego w umowie terminu realizacja postanowień umowy nie 

będzie możliwa do realizacji; 

§8. 

1. Wszelkie zmiany warunków umowy następują w drodze aneksu do umowy 
sporządzonego w formie pisemnej. 

2. Zmiana taryfy opłat nie wymaga zmiany umowy. 
3. Wprowadzenie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z wprowadzenia 

nowej taryfy, nie wymaga indywidualnego informowania Odbiorców o wysokości cen 
i stawek opłat. 

Rozdział 4 
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§9. 

1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone 
w oparciu o ceny i stawki opłat określonych na podstawie zatwierdzonej przez organ 
regulujący taryfy opłat. 

2. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez 
Przedsiębiorstwo jest faktura, nota. 

3. W przypadku niemożliwości odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia 
pomiarowego, Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana 
w następnym okresie rozliczeniowym. 

4. Opłata abonamentowa pobierana jest za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 

§10. 

1. Ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie: 
1) wskazań wodomierza głównego; 
2) przeciętnych norm zużycia wody; 
3) jeżeli Odbiorca rozliczany jest na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, jest 

on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach 
skutkujących zmianą rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub 
przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw, produkcji itp.; 



4) w przypadku niesprawności wodomierza głównego oraz braku możliwości ustalenia 
ilości pobranej wody, ilość pobranej wody ustala się na podstawie przepisów 
wykonawczych do ustawy; 

5) jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń 
Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych 
ścieków określa się w oparciu o wskazania wodomierza na ujęciu własnym; 

6) jeżeli Odbiorca odprowadzający ścieki pobiera wodę z sieci wodociągowej oraz ujęć 
własnych nie posiada urządzenia pomiarowego, to ilość odprowadzanych ścieków 
ustalana jest jako suma wskazań wodomierza głównego oraz wodomierza 
zamontowanego na ujęciu własnym o parametrach wskazanych przez 
Przedsiębiorstwo; 

7) wodomierz na ujęciu własnym Odbiorcy dostarczającego ścieki do urządzeń 
Przedsiębiorstwa lub urządzenie pomiarowe podlega odbiorowi przez 
Przedsiębiorstwo. 

§11. 

W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez Odbiorcę 
niesprawności, doprowadzenia do zamrożenia lub uszkodzenia wodomierza, Odbiorca 
zobowiązany jest do zakupu nowego wodomierza o parametrach nie gorszych od 
parametrów dotychczas zabudowanego wodomierza i pokrycia dodatkowych kosztów 
poniesionych przez Przedsiębiorstwo związanych z montażem wodomierza i plomb 
wodomierzowych. 
Przedsiębiorstwo na pisemne zlecenie Odbiorcy może wymienić uszkodzony wodomierz 
z winy Odbiorcy i obciążyć go kosztami wymiany w przypadku, kiedy Odbiorca nie 
może zakupić wodomierza. Przedsiębiorstwo dokona wymiany wodomierza w czasie 
możliwym do zrealizowania. 
Odbiorca powinien: 
1) pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych 

w umowie; 
2) odprowadzać ścieki tylko od oznaczonych w umowie nieruchomości. 

Rozdział 5 
Warunki przyłączenia do sieci 

§12. 

Wnioskodawca ubiegający się o przyłączenie jego nieruchomości do sieci składa 
w Przedsiębiorstwie pisemny wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej: 
1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy; 
2) adres do korespondencji; 
3) w przypadku osób prawnych numer KRS albo wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej; 
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług; określenie ilości 

przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia 
wody; 

5) określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w 
przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych 



ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń 
podczyszczających; 

6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą 
odprowadzane ścieki, a w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu 
zagospodarowania i przeznaczenia; 

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania 
ścieków; 

8) mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości określającą 
usytuowanie wnioskowanej do przyłączenia nieruchomości względem innych 
obiektów (1 egz.); 

9) mapę sytuacyjną, do celów projektowych określającą usytuowanie nieruchomości 
względem istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz innych 
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu w skali 1:1000 z klauzulą dotyczącą 
przebiegu sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Starostę za okres 
ostatnich 3 lat (2 egz.); 

10) dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek; 
11) datę i podpis wnioskodawcy. 

§ 13. 

Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie wnioskowanej 
nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne przyłączenia do 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania 
kompletnego wniosku. 
W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo 
w terminie 30 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. 
Na prośbę wnioskującego o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwo może określić 
odrębne warunki techniczne budowy sieci i przyłączy wodociągowych lub 
kanalizacyjnych. 

§14. 

Warunki przyłączenia do sieci powinny zawierać co najmniej: 
1) określenie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej; 
2) parametry techniczne przyłączy; 
3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 

liczącego ilość odprowadzanych ścieków; 
4) informację o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na 

wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w zakresie uzgodnionym 
przez Przedsiębiorstwo; 

5) informację o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz 
końcowego przy udziale przedstawiciela Przedsiębiorstwa; 

6) tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wykonanego przyłącza wodociągowego lub 
kanalizacyjnego; 

7) wskazanie terminu ważności wydanych warunków, który nie powinien być krótszy 
niż dwa lata. 



§15. 

1. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem 
wodociągowym lub kanalizacyjnym: 
1) na podstawie wydanych przez Przedsiębiorstwo warunków przyłączenia 

wnioskodawca opracowuje projekt techniczny przyłącza; 
2) projekt techniczny przyłącza powinien zawierać co najmniej: 
a) część opisową: opis techniczny, obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru 

wodomierza lub urządzenia pomiarowego, sposób przeprowadzenia próby 
szczelności, dezynfekcji, płukania, itp. 

Kserokopię uprawnień projektowych i zaświadczenia o posiadaniu aktualnego 
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i przynależności do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

b) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy sytuacyjnej, profile 
przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu 
antyskażeniowego; 

c) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy w razie usytuowania 
przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego; 

3) projekt, o którym mowa w pkt. 1) wymaga pisemnego uzgodnienia 
z Przedsiębiorstwem, które zajmuje stanowisko w ciągu 14 dni roboczych od daty 
otrzymania wniosku o uzgodnienie projektu; 

4) pisemne uzgodnienie, o którym mowa w pkt. 3) stanowi podstawę do rozpoczęcia 
budowy przyłącza. 

2. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków lub budowli oraz nasadzania drzew 
i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 2 m oraz na sieciach 
kanalizacyjnych w pasie o szerokości 2 m chyba, że Przedsiębiorstwo wyda pisemną 
zgodę na odstępstwo. 

3. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się zestaw wodomierza 
głównego przed zalaniem wodą, zamrożeniem, dostępem osób niepowołanych. 

Rozdział 6 
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyj ny ch 

§16. 

1. Możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w przyszłości określają 
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które 
zawierają planowany zakres rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Gminy uchwalane przez Radę miasta i gminy. 

2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń 
wodociągowo - kanalizacyjnych: ich stanem technicznym, przepustowością, zdolnością 
produkcyjną i lokalizacją nieruchomości. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia 
Odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług. 



4. Odbiorca usług upoważnia Przedsiębiorstwo do umieszczenia tabliczek na swoim 
ogrodzeniu. 

Rozdział 7 
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 17. 

1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją 
projektową i warunkami przyłączenia. 

2. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje po 
zgłoszeniu gotowości do odbioru. 

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron. W przypadku zasypania wykopu bez odbioru, 
inwestor dokonuje odkrywki wykonanego przyłącza i zgłasza do ponownego odbioru. 

4. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). 
5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków 

dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru 
technicznego przyłącza, dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
wykonanego przyłącza oraz zawarciu umowy. 

Rozdział 8 
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do 
sieci kanalizacyjnej ścieków 

§18. 

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach 
lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem 
co najmniej 48 godzinnym. 

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznego poinformowania Odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub 
ograniczeniach w dostawie wody i odbiorze ścieków o ile czas ich trwania przekracza 12 
godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo o zdarzeniach wskazanych 
w ust. 2 może poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości o ile 
planowany czas przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
Przedsiębiorstwo ma obowiązek ustalić zastępczy punkt poboru wody i poinformować 
o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

5. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z 
ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony zdrowia 
lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także 
przyczynami technicznymi. 



Rozdział 9 
Standardy obsługi Odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania 
reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie 

wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 19. 

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek do udzielania wszelkich istotnych informacji 
dotyczących realizacji świadczonych usług, a w szczególności: 
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie 

w wodę lub odprowadzanie ścieków; 
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 
3) regulaminu i taryfy; 
4) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków; 
5) występujących awariach urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych; 
6) planowanych przerw w świadczeniu usług; 
7) warunkach odbioru ścieków na oczyszczalni ścieków w punkcie zlewnym, 

dostarczanych przez podmioty uprawnione do wywozu nieczystości ciekłych. 

§20. 

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących w szczególności: 
1) ilości i jakości świadczonych usług; 
2) wysokości opłat za usługi; 
3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych. 

2. Reklamacj a powinna być złożona w formie pisemnej. 
3. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy; 
2) opis przedmiotu reklamacji; 
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
4) podpis Odbiorcy. 

4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty jej 
wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania 
wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni. 

5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości 
Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. 
Zaniechanie tego obowiązku przez Odbiorcę wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. 

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w inny 
sposób, jeżeli Odbiorca wyriazi zgodę na taką formę odpowiedzi. 

7. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego reklamację uwzględnia się, 
jeżeli kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania reklamowanego 
wodomierza. 



§21. 

1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby firmy albo adresu do 
korespondencji Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Przedsiębiorstwa o zaistniałych zmianach. 

2. W przypadku zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 1} pisma kierowane na 
dotychczasowy adres Odbiorcy uznaje się za doręczone Odbiorcy. 

§ 22. 

1. W przypadku opóźnienia z wpłatą należności, Przedsiębiorstwo będzie obciążało 
Odbiorcę odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP 
w stosunku rocznym i kosztami wystawienia wezwania. 

2. Koszt wezwania wynosi rzeczywisty koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 

Rozdział 10 
Warunki dostarczania wódy na cele przeciwpożarowe 

§23. 

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. 

2. Woda na cele przeciwpożarowe jest dostarczana z urządzeń wodociągowych, którymi 
woda dostarczana jest dla Odbiorców. 

3. Woda do celów przeciwpożarowych może być pobierana przez jednostki straży pożarnej 
prowadzące działania na obszarze gminy na następujących warunkach: 
1) pobór wody do celów przeciwpożarowych odbywać się będzie w pierwszej 

kolejności z hydrantów w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem i Gminą, 
a jednostką straży pożarnej; 

2) w uzasadnionych przypadkach jednostka straży pożarnej może pobierać wodę 
z innych hydrantów niż wskazanych w pkt. 3.1). 

4. Jednostki* straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele 
przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa zobowiązane są do: 
1) prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości 

pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa; 
2) niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o dokonanym poborze wody 

z hydrantów, o których mowa w pkt. 3.1), pkt. 3.2) po otrzymaniu zgłoszenia nie 
później jednak niż jeden dzień po zdarzeniu; 

3) składania Przedsiębiorstwu w terminie 7 dni po upływie kwartału sprawozdań 
• dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa 

na cele przeciwpożarowe. 
5. Rozliczenia za pobraną wodę do celów wskazanych w ust. 4, dokonywane są na 

podstawie danych ilości zużytej wody otrzymanych od jednostek straży pożarnej. 


