
  

Uchwała Nr LVII/433/2006 

Rady Miejskiej Jasła  

 z dnia 17 lutego 2006 r. 

                

w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy     

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Jasła  

u c h w a l a 

co następuje: 
                                                                                                                         

REGULAMIN  DOSTARCZANIA  WODY  I  ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków reali-

zowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zwane dalej Przedsiębiorstwem, na terenie mia-

sta Jasła. 

 

§ 2 

Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług wo-

dociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez to Przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 

późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

 

§ 3 

1. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, 

uzdatnianiu i dostarczaniu wody. 

2. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowa-

dzaniu i oczyszczaniu ścieków. 

3. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług Przedsiębiorstwa                    

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej 

umowy, zwany dalej Odbiorcą. 

4. Przez Przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków 

 

§ 4 

Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

1/ zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody                 

w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób 

ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody  i odprowadzanych ścieków, 

2/ spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych, określonych  w  zezwoleniu  

Burmistrza Miasta  Jasła  na  prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

3/ spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru, 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt. 2. 
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§ 5 

1. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody              

i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 4 pkt. 2. 

2. Maksymalna ilość dostarczanej wody określa umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą. 

3. Ilość oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynika z posiadanych przez Przed-

siębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia. 

4. Wymagane ciśnienie wody określają odrębne przepisy. 

5. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w stosownych 

przepisach. 

6. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń ka-

nalizacyjnych regulują przepisy wykonawcze do ustawy. 

 

§ 6 

1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Miasta Jasła o jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na rok. 

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. 

 

§ 7 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo 

oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, w szczególności do: 

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego 

lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągo-

wej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

2) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych wynikające z odpowiedniego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe-

go utrzymania studzienek czy też pomieszczeń, w których są zamontowane oraz przed dostępem osób nie-

uprawnionych, 

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanaliza-

cyjnej, 

4) realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-

kaniowej oraz innych aktach prawnych, sposobów wypełnienia obowiązków dostawców ścieków przemy-

słowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalnych war-

tości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyj-

nych oraz sposobów sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków. 

5) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu w każdym czasie na teren nieru-

chomości i do pomieszczeń, w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, 

6) poinformowania Przedsiębiorstwa  o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć,                

w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowa-

nej przez Przedsiębiorstwo oraz  ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji, 

7) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych 

w warunkach przyłączenia do sieci, 

8) powiadomienie Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą 

mieć wpływ na działanie sieci, 

9) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych ścieków lub o zmianie jakości 

ścieków odbiegających od warunków umowy, 

10) nie przemieszczania wodomierza,  nie zakłócania jego funkcjonowania , nie zrywania umieszczonych na 

nim plomb i osłon oraz nie wykorzystywania instalacji wodociągowych  do uziemiania urządzeń elektrycz-

nych, 

11) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomie-

rza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby, 

12) utrzymania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w stanie nie powodującym pogorszenia warun-

ków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z wykonywaniem na swój koszt wszelkich 

napraw, w przypadku gdy stanowi ono własność Odbiorcy, 
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13) nie dokonywania zabudowy ani nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączami wodociągowymi  i kanaliza-

cyjnymi - naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez Odbiorcę odszkodowania za straty spowo-

dowane przez Przedsiębiorstwo w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast możliwość do-

chodzenia odszkodowań przez Przedsiębiorstwo w wyniku spowodowanych niedotrzymaniem tego warun-

ku za uszkodzenia należących do niego urządzeń. 

14) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami, 

15) do usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego będących w jego posiadaniu 

w sposób i w terminie określonym przez Przedsiębiorstwo w protokole awarii. 

 

§ 8 

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości  lub do pomieszczeń 

każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza główne-

go lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonanie odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomia-

rów,  przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia 

ilości i jakości odprowadzanych ścieków. 

 

§ 9 

1.  Dostawa ścieków samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewczego na terenie oczyszczalni ścieków  

może być realizowana przez  dostawców, którzy mają wydane przez gminę zezwolenie na prowadzenie ta-

kiej działalności. 

2.  Dostawca ścieków samochodem asenizacyjnym podpisuje z Przedsiębiorstwem umowę określającą warunki 

odbioru – dostawy ścieków. 

3.  W przypadku dostarczania ścieków przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą  warunkiem ich 

odbioru jest podpisanie przez ten podmiot umowy z Przedsiębiorstwem , określającej wymogi dotyczące 

jakości dowożonych ścieków. 

 

 

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług. 

 

§ 10 

1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu 

w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą. 

2. Zawarcie umowy  o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek oso-

by, której nieruchomość została przyłączona do sieci. 

3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do 

którego ma być  dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przy-

padkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym. 

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsię-

biorstwo zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku 

na zasadach i warunkach określonych w ustawie. 

 

§ 11 

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 

1/ gdy tytuł prawny Odbiorcy, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na 

czas określony, 

2/ na wniosek Odbiorcy, której nieruchomość została przyłączona do sieci. 

 

§ 12 

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej. 

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana w czasie obowiązywania umowy adresu do koresponden-

cji. 
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§ 13 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączone do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą 

odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych wa-

runków technicznych świadczenia usług. 

 

§ 14 

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego               

w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświad-

czenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym. 

 

§ 15 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu  na jaki została zawarta. 

 

§ 16 

Umowa wygasa w przypadku: 

1/ śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 

2/ utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 

3/ zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsię-

biorcą, 

4/ utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności. 

 

§ 17 

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 

 

§ 18 

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony  protoko-

łów  prób  i  odbiorów  prac budowlano – montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci. 

 

§ 19 

Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczyć praw i obowiązków stron, 

wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu. 

 

 

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach. 

 

 

§ 20 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przed-

siębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wo-

dy i odprowadzonych ścieków. 

 

§ 21 

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. 

2. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się w oparciu o przeciętne normy zużycia wo-

dy ustalone na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy. 

 

§ 22 

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

2. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako 

równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 
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3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącz-

nie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomie-

rza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

 

§ 23 

Jeżeli ze względu na niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego na podstawie po-

wszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy nie można ustalić ilości świadczonych usług, ilość po-

branej wody i/lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadza-

nych ścieków z ostatnich sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia 

pomiarowego, względnie przeciętnej normy zużycia. 

 

§ 24 

Jeżeli wewnętrzna instalacja wodociągowa Odbiorcy zasilana jest także z innych ujęć wody niż sieć wodocią-

gowa Przedsiębiorstwa, a jednocześnie Odbiorca dokonuje zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej Przedsiębior-

stwa i nie posiada urządzenia pomiarowego jest on zobowiązany do opomiarowania wszystkich tych ujęć wody 

i umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonywania odczytu wskazań wszystkich wodomierzy celem ustalenia ilości 

odprowadzanych ścieków. 

 

§ 25 

Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za : 

1)  wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, 

2)  wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, 

3)  wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. 

 

§ 26 

1. Strony określają w umowie miesięczny okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty 

jak również sposób uiszczania opłat. 

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

3. W przypadku budynku wielorodzinnego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z po-

szczególnych lokali przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi budynku oraz 

odrębne faktury osobom z poszczególnych lokali. 

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym         

w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia faktury. Opóźnienia w zapłacie 

uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek ustawowych. 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie 

Odbiorcy jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. 

 

§ 27 

Taryfa cen i stawek opłat wymaga ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni 

przed wejściem jej w życie. 

 

§ 28 

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok. 

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. 

3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do 

wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. 

4. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy o świadczenie usług obowiązującą aktualną taryfę lub jej wyciąg za-

wierający ceny i stawki opłat do ponoszenia których zobowiązany jest Odbiorca będący stroną umowy. 
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Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci. 

 

 

§ 29 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek                 

o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony 

przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca 

tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać: 

1/ dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 

2/ adres podłączanej nieruchomości, 

3/ rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 

4/ dane wykonawcy, 

5/ datę i podpis wnioskodawcy. 

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzy-

sta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

  § 30 

Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza: 

1/ dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przy-

padku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nie-

ruchomości, 

2/ aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodocią-

gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

                                                           

§ 31 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podsta-

wie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo. 

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 

1/ miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy, 

2/ maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, 

3/ miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego li-

czącego ilość odprowadzanych ścieków, 

4/ dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, 

5/ termin ważności warunków przyłączenia. 

 

§ 32 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłącze-

nia, o których mowa w § 31, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnienia warun-

ków w niej określonych. 

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich 

finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególno-

ści określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń 

wraz z wymaganą dokumentacją. 

 

 § 33 

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac 

projektowych oraz budowlano-montażowych. 

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są 

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 
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Rozdział 6 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

§ 34 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy pro-

dukcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.  

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania 

zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie 

plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstw opracowane na 

podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 
Rozdział 7 

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza. 

 

§ 35 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wy-

konanych prac z projektem przyłącza, a w przypadku zawierania umowy o przyłączenie, także z warunkami 

określonymi w tej umowie. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu 

zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, 

w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego 

urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 

 

§ 36 

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo uzgadnia jego 

termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w protokołach. 

 

§ 37 

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo. 

 

§ 38 

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: 

1/ dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 

2/ termin odbioru proponowany przez Wykonawcę, 

3/ inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej. 

 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

1/ dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), 

2/ rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego, 

3/ skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 

4/ uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza. 
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Rozdział 8 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostar-

czanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków. 

 

§ 39 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących 

zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanaliza-

cyjnych. 

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomie-

nia Odbiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowi-

ska lub uniemożliwiających świadczenie usług, w szczególności gdy: 

1/ z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ście-

ków, 

2/ dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa , w ust. 2, Przedsiębiorstwo 

niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 40 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości 

Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 3 dni 

przed planowanym terminem. 

 

§ 41 

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy 

pobór wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

 

§ 42 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącza kanalizacyjne w przypadkach i na warun-

kach określonych w ustawie. 

 

 

Rozdział 9 

Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu 

ścieków. 

 

§ 43 
Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi. 

 

§ 44 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej infor-

macji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w tary-

fie. 

 
§ 45 

1. Odbiorca może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności za dostarczona wodę lub odprowa-

dzanie ścieków w razie udowodnienia zawinionego pogorszenia jakości tych usług, uniemożliwiającego 

normalne z nich korzystanie. 

2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić może do 10 % należności za dostarczaną wodę lub odprowa-

dzane ścieki w okresie trwania zakłócenia, określane proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności. 

 

§ 46 

1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ciągłości, ilości i jakości świadczonych usług 

oraz wysokości opłat za te usługi. 
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2. Reklamacje wnoszone są na piśmie, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem 

lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest załatwić zgłoszoną reklamację i powiadomić zainteresowanego o sposo-

bie załatwienia niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od daty wpływu reklamacji. W przypadku spra-

wy szczególnie skomplikowanej, termin załatwienia reklamacji wyniesie 30 dni od daty jej wpływu. 

 

§ 47 

1. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji 

Przedsiębiorstwa. 

2. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 

1/ nazwę Przedsiębiorstwa, 

2/ powołanie podstawy prawnej, 

3/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji, 

4/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,  

5/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego 

przez niego stanowiska. 

3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna 

zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia,                 

a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.  

5. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wnio-

sek Odbiorcy usługi. 

 

§ 48 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcy wszelkich istotnych informacji dotyczących przed-

miotu umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania od Odbiorcy pisemnego zapytania w tym zakresie. 

 

 

Rozdział 10 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

 

§ 49 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębior-

stwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci. 

 

§ 50 

Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuję na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gmi-

ną, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. 

 

§ 51 

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie 

pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach. 

 

§ 52 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarcza-

na dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje 

o ilości wody pobranej. 

 

§ 53 

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę. 
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Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 54 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. nr 72, poz. 

747 z późn. zmianami/ wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

 

§ 55 

Przepisy karne i kary pieniężne będą stosowane według ustawy. 

 

§ 56 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu. 

 

§ 57 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LVI/527/2002 Rady Miejskiej Jasła z dnia 

12 września 2002 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.  

 

§ 58 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa               

Podkarpackiego.  

 

 

 

                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY  

                                                                                                               Rady Miejskiej Jasła  

       

                                                                                                                   Adam Owiński 
 

 

 


