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w sprawie uchwalenia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw na
terenie Miasta Gliwice organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu wwodg izbiorowym
odprowadzaniu §ciekc'>w (tekst jednolityz Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz SIT. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z2020 r., poz. 1378) ustawy zdnia 7 czerwca
2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodc; i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (tekst jednolityz Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2028), po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw opracowanego
przez Przedsi¢biorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastqpuje:

§ 1. Uchwala sig projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw na terenie Miasta Gliwice.
§ 2. Przekazuje sie; projekt regulaminu, 0 jakim mowa w § 1, Dyrektorowi Regionalnego Zarzqdu Gospodarki

Wodnej w Gliwicach do zaopiniowania.
§ 3. Proj ekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw stanowi zaiqcznik do niniejszej uchwaiy.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwaiy powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 5. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia.
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Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekow na terenie Miasta Gliwice

Rozdzial 1.,
PRZEPISY OGOLNE

§1. Regulamin okreéla prawa iobowiqzki przedsic-pbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego dziaiajqcego na
terenie Miasta Gliwice oraz odbiorcéw usiug korzystajqcych na tym terenie zusiug zzakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wode; lub zbiorowego odprowadzania §ciekow.

§ 2. 1. Ilekroé w Regulaminie mowajest 0 ,,ustawie” nalezy przez to rozumieé ustawe; z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w woda; i zbiorowym odprowadzaniu éciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

2. Uzytym wRegu1aminie pojqciom nalezy przypisywaé znaczenie, jakie nadajq im akty wyzszego rzodu,
w tym ustawa.

3.Postanowienia Regulaminu odnoszqce si¢ do taryfy, znajdujq zastosowanie do taryfy tymczasowej
w rozumieniu ustavvy.

Rozdziai 2.
MINIMALNY POZIOM USLUG $WIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE W ZAI§RESIE’DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
SCIEKOW

§3. 1. Przedsiobiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowiqzek zapewnienia nastopujqcego minimalnego
poziomu éwiadczonych usiug:

1) ciqgioéci iniezawodnoéci dostawy wody do nieruchomoéci w iloéci ustalonej wzawartej umowie, zgodnie
z wydanymi ,,Warunkami przyiqczenia do sieci”, 0 ciénieniu umozliwiajqcym uzytkowanie wody
nie mniejszym niz 0,05 MPa i nie wicpkszyrn niz 0,6 MPa, w granicach technicznych mozliwoéci éwiadczenia
usiug wyznaczonych, w iloéci nie mniejszej niz 0,5 m3 na dobc-;;

2) zapewnienia jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 0 parametrach okreélonych Rozporzqdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wydanym na podstawie art. 13 ustawy. W szczegélnoéci woda jest
bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od mikroorganizmow chorobotworczych ipasozytow
wliczbie stanowiqcej potencjalne zagrozenie dla Zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji wstozeniach
stanowiqcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych wiaéciwoéci korozyjnych
ispeinia podstawowe wymagania mikrobiologiczne okreélone wczoéci A zaiqcznika nr 1 do ww.
rozporzqdzenia oraz podstawowe wymagania chemiczne, okreélone w czoéci B zaiqcznika nrl do
rozporzqdzenia. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne idotyczqce
substancji promieniotwérczych oraz dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadaé woda
okreélajq kolejno czqéci C i D zaiqcznika nr 1 do rozporzqdzenia;

3) ciqgioéci iniezawodnoéci odprowadzania siciekéw do urzqdzefi kanalizacyjnych z nieruchomoéci, w granicach
technicznych mozliwoéci éwiadczenia usiug wyznaczonych, w iloéci nie mniejszej niz 0,5 m3 na dobg;

4) zapewnienia utrzymania i prawidiowego funkcj onowania urzqdzefi wodociqgowych i urzqdzeii kanalizacyjnych
oraz posiadanych przez przedsiobiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne przyiqczy wodociqgowych iprzyiqczy
kanalizacyjnych;

5) budowy urzqdzefi wodociqgowych iurzqdzefi kanalizacyjnych w zakresie wynikajqcym z wieloletniego planu
rozwoju imodernizacji urzqdzefi wodociqgowych iurzqdzexi kanalizacyjnych bodqcych wposiadaniu
przedsiobiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego;

6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego.
2. Poziom éwiadczonych usiug, za ktore przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ponosi

odpowiedzialnoéé, stwierdza sio w miejscu wiqczenia przyiqcza wodociqgowego lub przylqcza kanalizacyjnego do
sieci wodociqgowej lub sieci kanalizacyjnej.
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3. Przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeii wsposobie
korzystania zwody przez odbiorcow usiug wsytuacji niedoboru, awarunki wprowadzania ograniczefi okreéla
udzielone mu zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow.
Przedsiebiorstwo wodociatgowo-kanalizacyjne informuje odbiorcow usiug o wprowadzonym ograniczeniu
w sposob zwyczajowo przyjety.

Rozdziai 3.
SZCZEGOLOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMOW Z ODBIORCAMI USLUG

§ 4. Swiadczenie usiug zaopatrzenia w wode i odbioru sciekow odbywa sie w oparciu o pisemnq umowe
zawarte} miedzy przedsiebiorstwem wodociqgowo-kanalizacyjnym a odbiorcq usiug, zgodnie z art. 6 ustawy.

§ 5. 1. Umowa o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie sciekow jest zawierana z osoba,, ktorej nieruchomosé
zostaia przyiqczona do sieci i ktora wystqpiia z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Umowa, oktorej mowa wust.1zawierana jest m.in. wlokalu przedsiebiorstwa wodocia}gowo-
kanalizacyjnego.

3. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawieraé:
1) imie i nazwisko (lub nazwe) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi dziaialnosé gospodarczq)

oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomosci, co do ktorej wnioskodawca chce zawrzeé umowe;
3) oswiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomoéé jest podiqczona do sieci wodociqgowej przedsiebiorstwa

wodociqgowo-kanalizacyjnego, czy tez posiada wiasne ujecie wody;
4) oswiadczenie czy nieruchomosé jest podiqczona do sieci kanalizacyjnej przedsiebiorstwa wodociqgowo-

kanalizacyjnego, czy tez wprowadza scieki do zbiornika bezodpiywowego lub przydomowej oczyszczalni
sciekow;

5) oswiadczenie wnioskodawcy najakie cele bedzie wykorzystywai dostarczona, wode;
6) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju scieki beda, odprowadzane przez wnioskodawce na podstawie

zawartej umowy (przemysiowe, bytowe albo komunalne).
§ 6. Umowa moze byé zawaita z osobq, ktora posiada tytui prawny do korzystania z nieruchomosci, do ktorej

ma byé dostarczana woda lub z ktérej majq byé odprowadzane seieki, albo z osobq, ktora korzysta z nieruchomosci
o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 7. 1. Przedsiebiorstwo wodociqgowo—kanalizacyjne zawiera umowe z osobami korzystajqcymi z lokali
znajdujqcymi sie w budynku wielolokalowym na Wniosek wiasciciela lub zarzqdcy budynku wielolokalowego lub
budynkow wielolokalowych, po speinieniu warunkow okreslonych w ustawie.

2. Wniosek wiasciciela lub zarzqdcy budynku wielolokalowego lub budynkow wielolokalowych ozawarcie
umowy o zaopatrzenie w wode przez przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne z osobq korzystajqcq z lokalu
powinien zawieraé elementy wskazane w § 5 ust. 3, a ponadto:

1) imie inazwisko oraz adres osoby korzystajqcej zlokalu, co do ktérego skiadany jest Wniosek ozawarcie
umowy wraz z umocowaniem do ziozenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do ktorego wnioskodawca chce zawrzeé umowe;
3) oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystajqcej z lokalu 0 zasadach rozliczefi, 0 ktorych

mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy oraz 0 obowiqzku regulowania dodatkowych opiat wynikajqcych z taryf;
4) schemat wewnetrznej instalacji wodociqgowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem giownym wraz

z okresleniem lokalizacji wszystkich punktow czerpalnych w obrebie budynku wielolokalowego.
§8. 1. Przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne sporzqdza iprzedkiada przysziemu odbiorcy usiug

projekt umowy, wterminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia ziozenia wniosku ozawarcie umowy. Wniosek,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.

2. W przypadku, jezeli przysziym Odb101‘C€:} jest konsument wrozumieniu art. 22‘ ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z2020 r. poz. 1740), wowczas przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne
zobowiqzane jest do wypeinienia obowiqzkow okreslonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 0 prawach
konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
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3.Zawarcie umowy powinno nastapié niezwiooznie, nie poiniej niz wterminie 30 dni od dnia ziozenia
kompletnego wniosku.

§9.Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia na swojej stronie intemetowej aktualnie
obowiazujace taryfy i wzory umow.

Rozdzial 4.
SPOSDB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY I STAWKI OPLAT USTALONE W TARYFACH

§10.1.Roz1iczenia za usiugi zaopatrzenia wwode iodprowadzania éciekow sq prowadzone przez
przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne zodbiorcami usiug, na podstawie okreslonych wtaryfach cen
i stawek opiat oraz ilosci dostarczonej wody i odprowadzonych éciekéw.

2. Ilosé pobranej wody ustala sie:
1) na podstawie wskazafi wodomierza giownego;
2) w przypadku braku wodomierza giownego - na podstawie przecietnych norm zuzycia wody, zgodnie z definicjq

okreslona w art. 27 ustawy;
3) w przypadku stwierdzenia nieprawidiowego dziaiania wodomierza giownego - na podstawie sredniego zuzycia

wody w okresie 3 miesiecy przed stwierdzeniem nieprawidiowego dziaiania wodomierza, a gdy nie jest to
mozliwe - na podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubiegiego lub iloczynu
sredniomiesiecznego zuzycia wody w roku ubiegiym i liczby miesiecy nieprawidiowego dziaiania wodomierza.
3. Przedsiebiorstwo wodocia,gowo—kana1izacyjne dokonuje na wiasny koszt montazu idemontazu wiasnych

wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglqdow technicznych oraz zmiany srednicy
wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkosciq poboru wody.

4. Ilosé odprowadzanych sciekow ustala sie:
1) na podstawie wskazafi urzadzenia pomiarowego;
2) w przypadku braku urzadzenia pomiarowego - na podstawie umowy, jako rowna ilosci wody pobranej lub

okreslonej w umowie.
5. W rozliczeniach odprowadzanych sciekow, ilosé bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia sie wyiacznie

wprzypadkach, gdy wielkosé zuzycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy, wediug zasad okreslonych w warunkach technicznych montazu dodatkowego
wodomierza.

§ 11. Diugoéé okresu obrachunkowego okresla umowa.
§12.1.Podstawa obciazenia odbiorcy usiug naleznosciami za usiugi swiadczone przez przedsiebiorstwo

wodociagowo-kanalizacyjne jest faktura.
2.W przypadku budynku wielolokalowego, wktorym odbiorcami usiug sq rowniez osoby korzystajace

zposzczegolnych lokali, przedsiebiorstwo wodociagowo-kanallizacyjne wystawia odrebna fakture zarzadcy lub
wiaécicielowi takiego budynku oraz odrebne faktury osobom korzystaj acym z lokali.

3. Odczyt wodomierzy bedzie nastepowai w terminach przewidzianych w umowie.
Rozdzial 5.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
§13. 1. Wydawanie ,,Warunkow przyiqczenia do sieci” odbywa sie wtrybie ina zasadach przewidzianych

w przepisie art. 19a ustawy.
2. Przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne udostepnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie

oraz na swojej stronie internetowej wzor wniosku o wydanie ,,Warunk6w przyiaczenia do sieci”. Przedsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiazane rozpatrzyé wniosek podmiotu ubiegajacego sie o przyiaczenie do
sieci takze, wowczas kiedy to jest wniosek nieoparty na wzorze, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 14. 1. ,,Warunkiprzy1aczenia do sieci”, 0 ktorych mowa w § 13 Regulaminu, winny co najmniej:
1) zawieraé infonnacje okreslone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy;
2) wskazywaé miejsce przyiaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej;
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3) wskazywaé parametry techniczne przyiacza wodociagowego lub przyiacza kanalizacyjnego;
4) wskazywaé miejsce zainstalowania wodomierza gidwnego lub urzqdzenia pomiarowego, atakze studzienek

wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzqcego iiosé wody bezpowrotnie zuzytej;
5) wskazywaé sposob odbioru przyiacza wodociqgowego lub przyiacza kanalizacyjnego;
6) zawieraé wykaz dokumentow, ktore odbiorca usiug zobowiazany jest zaiaczyé do protokoiu odbioru przyiacza

wodociagowego lub przyiacza kanalizacyjnego.
2. ,,Warunki przyiqczenia do sieci”, oktorych mowa w§ 13 Regulaminu, powinny ponadto zawieraé,

co najmniej:
1) postanowienie, Ze sq aktualne wyiacznie w stanie faktycznym i prawnym, dla ktorego zostaiy wydane;
2) postanowienie, ze nie stanowiq podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez ktorq

ma przebiegaé przyiacze wodociqgowe lub przyiacze kanalizacyjne;
3) w przypadku, jezeli jest to uzasadnione warunkami prawidiowej eksploatacji przyiacza wodociagowego lub

przyiacza kanalizacyjnego, obowiazek wybudowania urzadzenia podnoszacego cisnienie wody lub
przepompowni éciekow.
§15.KaZda nieruchomosé powinna byé przyiaczona do sieci odrebnym przyiaczem wodociagowym

i przyiaczem kanalizacyjnym.
W przypadku dostawy wody dla roznych grup taryfowych dopuszcza sie budowe odrebnych przyiaczy

wodociagowo-kanalizacyjnych.
Rozdzial 6.

TECHNICZNE WARUNKI 0KRE§LAJACE MOZLIWO§C DOSTEPU D0 USLUG WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNYCH

§ 16. 1. Dostepnosé do usiug wodociagowo-kanalizacyjnych uzalezniona jest 0d:
1) istnienia urzadzefi wodociagowych lub urzadzefi kanalizacyjnych bedacych wposiadaniu przedsiebiorstwa

wodociagowo-kanalizacyjnego,
2) mozliwosci technicznych urzadzefi przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego wynikajacych

ztechnologii dostarczania wody iodprowadzania sciekéw, przez co rozumie sie faktyczne mozliwosci
pozyskania przez przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne wody nadajacej sie do spozycia przez ludzi
(wydajnosé zrodei wody) lub jej dostawy, jak rowniez mozliwosci odbioru i oczyszczenia sciekow (wydajnosé
oczyszczalni),

3) posiadania tytuiu prawnego do takich urzadzefi wodociagowych lub urzadzefi kanalizacyjnych przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.
2. Technicznymi warunkami umozliwiajacymi dostep do usiug wodociagowo-kanalizacyjnych sa:

1) usytuowanie w terenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych;
2) zdolnosé urzqdzefi wodociagowych do pokrycia zapotrzebowania odbiorcy iurzadzefi kanalizacyjnych do

oczyszczania sciekéw;
3) zainstalowane wodomierze giowne.

3. Przy ustalaniu przebiegu przyiacza uwzglednié nalezy:
1) prowadzenie przyiacza naj krotsza, trasq;
2) posadowienie przyiqcza na giebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem, z zachowaniem normatywnego

spadku w kierunku spiywu;
3) dojazd i dostep do studni rewizyjnych;
4) zakaz nasadzefi drzew oraz lokalizowania obiektow maiej architektury na trasie przyiacza.

Id: 86652186-ABSD-45BF-86B1-47AOD366l8AA. Projekt Strona 4



Rozdzial 7.
SPOSOB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-

KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYLACZA
§17. 1. Wramach prac zwiazanych zodbiorem przyiacza wodociqgowego lub przyiacza kanalizacyjnego

przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac zwydanymi
przez przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ,,Warunkami przyiaczenia do sieci”.

2.0kres1one w,,Warunkach przyiaczenia do sieci” proby iodbiory czesciowe oraz koficowe
sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron (odbiorcy usiug iprzedsiebiorstwa
wodociqgowo-kanalizacyjnego).

3. Odcinki przyiacza wodociagowego lub kanalizacyjnego ulegajace zakiyciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zgiaszaé do odbioru przed zasypaniem.

§18.1.Po zgioszeniu gotowoéci do odbioru koficowego przez osobe ubiegajaca, sie oprzyiaczenie
nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne bez zbednej zwioki, nie pozniej niz
wterminie 14 dni od dnia zgioszenia wformie pisemnej, dokonuje odbioru przyiqcza wodociagowego lub
przyiacza kanalizacyjnego.

2. Dokonanie odbioru przyiaczy potwierdzane jest wformie pisemnej protokoiem odbioru koficowego,
podpisanym przez przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz osobe ubiegajacq sie
0 przyiqczenie nieruchomosci do sieci.

§ 19. 1. Zgioszenie odbioru technicznego przyiacza wodociagowego lub przyiacza kanalizacyjnego powinno
zawieraé:

1) dane identyfikujqce osobe ubiegajaca, sie 0 przyiaczenie do sieci;
2) symbol i numer oraz date wydanych warunkow przyiqczenia;
3) okreslenie zlecanych usiug oraz rodzaju urzadzeii wodociagowych lub kanalizacyjnych, ktorych dotyczy

wniosek;
4) podpis osoby ubiegajacej sie o przyiaczenie nieruchomosci do sieci;
5) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegajacy sie o przyiaczenie do sieci.

2. Protokéi odbioru technicznego przy1a,cza wodociagowego lub przyiacza kanalizacyjnego powinien zawieraé
co najmniej:

1) adres inwestycji; '
2) dane personalne osob dokonuj acych odbioru;
3) dane techniczne charakteryzujace przedmiot odbioru (srednica, materiai, diugosé, elementy uzbrojenia);
4) ewentualne uwagi dotyczace roznic pomiedzy wydanymi ,,Warunkami przyiaczenia do sieci” asposobem

realizacji przyiacza wodociqgowego lub przyiqcza kanalizacyj nego.
Rozdzial 8.

SPOSOB POSTEPOWANIA PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGLO§CI USLUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETROW DOSTARCZANE:I WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI

KANALIZACYJNEJ SCIEKOW
§ 20. 1. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowiazek poinfomiowania odbiorcow usiug

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposob zwyczajowo przyjety z wyprzedzeniem
co najmniej 3-dniowym.

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma rowniez obowiazek niezwiocznie poinformowaé
odbiorcow usiug, w sposob zwyczajowo przyjety, o zaistniaiych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o i1e czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3. W przypadku budynkow wielolokalowych, przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne moze
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformowaé wyiacznie wiasciciela lub zarzadce nieruchomosci.
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4. W razie planowanej lub zaistniaiej przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin przedsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewnié zastepczy punkt poboru wody i poinformowaé o tym fakcie
odbiorcow usiug, wskazujac lokalizacje zastepczego punktu poboru wody.

§ 21. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrow dostarczanej wody, przedsiebiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne ma obowiazek niezwiocznie poinformowaé o tym fakcie odbiorcow usiug, w sposob
zwyczajowo przyjety, w szczegolnoéci na swojej stronie intemetowej.

Rozdzial 9.
STANDARDY OBSLUGI ODBIORCCW USLUG, W TYM SPOSOBY ZALATWLANIA REKLAMACJI

ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZACYCH W SZCZEG()LNO§CI ZAKLDCEN
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU §CIEK()W

§ 22. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie
oraz na swojej stronie internetowej:

1) informacje o aktualnie obowiazujacych taryfach cen i stawek opiat obowiqzujacych na terenie gminy;
2) ujednolicony tekst Regulaminu;
3) ujednolicony tekst ustawy;
4) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody.

§23. 1. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiazane na wniosek ziozony przez odbiorce
usiug pisemnie lub za posrednictwem telefonu, faksu czy elektronicznych srodkow przekazu, do udzielania
wszelkich informacji dotyczacych w szczegolnosci:

1) prawidiowego sposobu wykonywania przez odbiorce usiug umowy;
2) warunkow przyiaczenia sie do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej;
3) wystepujacych zakiocefi w dostawach wody lub odprowadzaniu sciekow;
4) wystepujacych awarii urzadzefi wodociagowych lub urzadzefi kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w swiadczeniu usiug.

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udziela infonnacji wskazanych w ust. 1 niezwiocznie,
jednakze w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Jezeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustalefi wymagajacych okresow diuzszych niz teiminy
wskazane W ust. 2, przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne przed upiywem tych terminow informuje o tym
osobe, ktora ziozyia prosbe o informacje iwskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten
nie powinien byé diuzszy niz 30 dni od dnia ziozenia wniosku.

§24. 1. Odbiorca using ma prawo zgiaszania reklamacji dotyczacych sposobu swiadczenia przez
przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne usiugi, wszczegolnosci ztytuiu niewykonania lub nienalezytego
wykonania usiugi, wysokosci naliczonej opiaty oraz prawidiowosci funkcj onowania przyrzadow pomiarowych.

2. Wszystkie reklamacje mozna zgiaszaé wdowolnej formie, wszczegolnoéci wsiedzibie przedsiebiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego osobiscie do protokoiu lub wformie pisemnej na jego adres lub wpostaci
elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne na stronie
intemetowej.

3. Odbiorca usiug, ktory skiada reklamacje, powinien wskazaé przedmiot reklamacji, przedstawié okolicznosci
uzasadniajace reklamacje oraz wskazaé lub doiaczyé dokumenty lub inne dowody umozliwiajace jej rozpatrzenie.

4. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowiazane rozpatrzyé reklamacje iudzielié pisemnej
odpowiedzi bez zbednej zwioki, wterminie nie diuzszym jednak niz 14 dni od dnia jej wniesienia, za ktora
przyjmuje sie date jej wpiywu do siedziby przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

5. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wstrzymania rozpatrzenia reklamacji
w przypadku zaniechania udostepnienia nieruchomosci przez odbiorce.

6. W przypadku odmovvy uwzglednienia reklamacji w caiosci lub w czesci, odpowiedz na reklamacje winna
zawieraé uzasadnienie faktyczne i prawne.
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§ 25. Odbiorca usiug obowiazany jest do informowania przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego
o kazdej zmianie danych, w szczegolnosci o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji.

Rozdzial 10. _
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

§26.Woda do celow przeciwpozarowych jest, wszczegolnosci dostepna zurzadzefi wodociagowyoh
posiadanych przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, wtym zhydrantow przeciwpozarowych
zainstalowanych na sieci wodociagowej.

§27.1.Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne obciaza Miasto Gliwice za wode pobrana na cele
przeciwpozarowe stosujac ceny okreslone w taryfie.

2. W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzadzeri wodociagowych, jednostka Strazy Pozarnej
niezwiocznie przekazuje przedsiebiorstwu wodociagowo-kanalizacyjnemu informacje o ilosci pobranej wody.

3. Rozliczenia za wode pobrana na cele przeciwpozarowe dokonywane sa na podstawie deklaracji wiasciwej
jednostki Strazy Pozarnej.

ixiaoze nik Wyciziaiu
Gospod wania Wodami

Rofifimtggzak ..
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Uzasadnienie
W zwiazku z nowelizacja ustawy Prawo budowlane zachodzi koniecznoéé dostosowania zapiséw aktualnie

obowiazujacego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow. Na podstawie projektu regulaminu,
przediozonego przez Przedsiebiorstwo Wodociagow iKana1izacji Sp. z 0. 0., zostai przygotowany projekt
uchwaiy w sprawie przyjecia projektu regulaminu dostarczania wody iodprowadzania sciekow, ktory nalezy
przekazaé do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, ktorym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, zawiadamiajac o tym przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

Mari sz Spiewok. S
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