
UCHWAŁA NR xl-vul/4o Ż ĺŻ021
RÁDY MIEJSKIEJ w BODZENTYNIE

z dnĺa 28 wľześnia?ü2l r.

rv spľawĺe uchwalenia
,,Regulaminu dostaľczaniawody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bodzentyn"

Na podstawie afi. 18ust.2pkt. 15 ustawy zđrua 8maľca 1990ľ' osamorządzie gmiĺnym
(t4' Dz. I]' z Ż0Ż1 ľ. poz. t37Ż) otaz aft.l9 ust. 3 i 4 ustawy z đnia 7 czętwca 2001 ľ.

o zbioľowym zaopatzeniu w wodę i zbioľowym odpľowadzeniu ścieków (tj.Dz.U. z2020ľ.,
poz. ŻO28 z pőŹn. zm'),w związkĺlz art.35 ust' 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 ľ. o zmianie

ustawy - Pľawo btrdowlanę oľaz niektóľych innych ustaw (Dz. U. poz,47Í zpoŹn. zm.)' po

zasięgrrięciu opinii Dyľektoľa Regiorralne go Zaruąďu Gospodarki Wodnej w Waľszawie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyrażonej w formie postanowieniaznak:

WA.RZT.7LI33A'20ŻI z dnia \4 wľzęśnía2O2I t', Rada Miejska w Bodzentyrrie uchwala,

co następuje:

$ 1. Uchwala się ,,Regulamin dostaľczania wody i odpľowaclzania ściekór,v na teľęnie

Gminy Boclzentyn" , w brzmieniu stanowi ącym zaŁącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Tľaci moc uchwała Nľ VI/40i2019 Rađy Miejskiej w Bođzentynie z đnia 74 styczni'a

2019 r. w spľawie ľegulaminu đostaľczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na

teľenie Gminy Boclzentyn.

$ 3. Wykonanie uchwały powieľza się Brrnnistľzowi Miasta i Gminy Bođzentyn.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życ\e po rrpływie 14 dni od clrria ogłoszenia w Dzienniku

Uľzędowym Woj ewództwa Świętokľzyskiego.

PRZEWoDNICZĄCÁ RADY
'?-:2.r^-r-./UTur"ro l}łyrul,



Uzasadnienie

W związkrl z wptowadzeniem ustawą z đnia 1 3 lutego 2020 r. o zmianię ustawy - Pľawo
buc1owlane oľaz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 47I zpőźn' zm') zmian do ustawy z đnia
7 czetwca2001 r' o zbioľowym zaopatrzeniu w wođę i zbioľowym odprowadzaniu ścieków
aľaz zobligowaníem ľad gmin na mocy aĺt . 35 ww. ustawy zmieniającej do dostosowania tľeści
ľegulaminów dostarczania wody i odpľowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich
właściwości do zmienionych ww' ustawą pľzepisów ustawy z ďnia 7 czerwca 2001 ĺ.
o zbioľowym zaopaftzeniu w wodę i zbioľowym odpľowadzaniu ścieków w terminie
12 miesięcy od clnia wejścia w życie tych zmian, zaszła konięczność dostosowania
clotychczasowego i przyjęcia pľojektu nowego ,,Regulaminu dostarczania wody
i odpľowadzaniašcieków na teľenie Gminy Bodzentyn''.

Na podstawie ar1' 19 ust. 3 i 4 tlstawy z dnia 7 czętwca 200I r. o zbioľowym
zaopatrzeniu w wodę i zbioľowym odpľowadzęniu ścieków (tj. Dz. U. z2a20r., poz' 2028
zpőźn. zm.) ľegulamin dostaľczania wody i odpľowadzaniaŠcieków jest uchwalany przezruđę
gminy i stanowi akt prawa miejscowego.

Zgodnie z dyspozycją alt. 19 ust. 1 ww. ustawy projekt Regulaminu został ptzekazany
clo zaopiniowania oľganowi ľegulacyjrremu, tj.Dyľektoľowi Regionalnego Zaĺząđu Gospodar*i
Wodnej w Waľszawie Państwowego Gospodaľstwa Wodnego Wody Polskie. Postanowienięm
zrak : WA. RZT .7 I .13 3 A.2021 z dnia 1 4 wĺześnia 2021 t . Dyľektoľ RZGW w Warszawie wy r aził
negatywną opirrię đo ww. projektu regulaminu, wskazując jako nieakceptowalne tľzy ľegulacje.
Uwagi zalvarte w postanowieniu zostały uwzględnione i w uchwalanym doktrmencie nie
zamieszczono dwóch spośľód kwęstionowanych uľegulowań (ważnych powodów ogľaniczenia
i wstľzymania dostaw wody oraz pruepisów końcołvych), a jeden skorygowano popÍZęZ

wskazanie pełnej dostępności wocĺy đo celów pľzeciwpoŻaĺowych w gľanicach możliwości
techn í cznych tlt ządzeń wodo c i ą gowych.



Załącznik clo uchwały Nľ XLVIIIi40Żl202l
Rady Miejskiej w Bodzenýnie
z đnia28 wľześnia Ż02l r'

REGULAMIN DOSTARCZANIA woDY I 0DPRoWADZANA ŚcrnrÓw
NA TERENIE GMINY BODZENTYN

RoZDZI^ŁI
PRZEPISY OGÓLNE

$ 1. Regulamin okľeśla wzajemne pľawa i obolviązki przeclsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oľaz

oclbiđľców ůsług w zakľesie zbioľowego zaopatrzellia w woclę pľZeznaazoną do sporycia pľzez ludzi oľaz

zbioľowego ocĺpľołvaclzania ściękór.v Za pomocą tltządzeí kanalizacyjnych na teľenie Gminy Boclzentyn.

$ 2.1. Ilekľoó r.v Regulanrinie mowa jest o ,,tlstawie" naleĘ ptzezto ľozumieó ustawę zdnia''l czeľwca 200l

ľoktl o zbiolowym zaopatľzenlĺlr,v wođę i zbioľoĺvym odpľowadzanitr ścieków (tj.DzU. z2020 t. poz.2028).

2,UŻyýn łv Regulaminie pojęciom naleĘ pľzypisywaó znaczenie jakie nadają im akty pľawne r'vyższego

ľzędu' w Ęm w szczególności ustawa'

ROZDZIAŁII
MINIMALI\rY PoZIoM USŁUG

ŚwnoczoNYcH PRZF;7' PRZEDsIĘBIoRsTwo WODoCIĄGoWo-KANALIZACYJNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIBKOW

$ 3. W zala.esie clostarczania wocly pľzedsiębioľstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dóstaľczaó odbiorcy usłtlg wocĺę prź"rno"roną do spożyci a przęZ ludzi w ilości co najmniej 0,3 tn3 na dobę,

2j zapewnić ciągľośó clostaw uvo,ý, ' zastrzęŻęnieln uzasaclnionycli wyjątków okľeślonych lv niniejsą'ln

Regulaminie,
3) łv fľzypaclkrl dostaľczania wocly z posiadanej sieci wodociągolvej, zapewnii clostawę wocĺy pocl ciśnieniern

nió mniejs zyln niŻ 0,05 MPa (0,5 baľa) tl wylotu na za\yoÍZe za wodomieľzem głólvnym zainstalowanym na

pt zył ącztl wocl ociągowym,
4; pľor.vác1zió ľegulaľĘ wér,vnętľzną kontľolę jakości dostaľczanej wody przęznaczonej cĺo spożyciaprzezludzl

$ 4. W zakresie oclbioľLl ściekólv pľzedsiębioľstwo łvocĺociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) prłyjmowai do sięci kanalizacyjn"j s.i"ki od odbioľcy tlsług, w ilościco najĺnniej 0,3 m3 na dobę,

Ą zapěwnić, ciąg.b odbióľ ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązLljącymi pľzepisami

i obolviązqjącą Llmową o odpľowadzenie ścieków;
3) oclpľowadzió lvpľowadzone ścieki do posiacĺarrych vĺządzeń kanalizacyjnyclr.

RoZĐZI^ŁilI
wARUNKI I TRYB zAwIERANIÄ UMÓw Z oDBIoRCAMI USŁUG

$ 5.1. Świaclczenie usług zaopatľzeníalv wodę i odbioľu ścieków odbywa się lv opaľcitt o pisemną tlmowę

zaw allą m ięd zy pľzecls iębioľstwem woclociągowo-kanal izacyj nym a odbioľcą usłrrg.

2. Umowa łvilrna zawieraó postanowienia wynikające z tlstalvy i niniejszego RegtrlaminLr.

3. Po złożenitl ,uvniosktl o zalvaľcie tllllowy' o któľym mowa w $ 6 oľaz dostarczeniu lvszystkiclr potľzebnych

clokumentólv đo spoľząc{zenia rtInolvy' pľzeclsiębioľstłvo woclociągolvo-kanalizacyjne spoľząclza i pľzedkłada

pľzyszłenu oclbioľcy pľojekt tlmolvy o zaopatľzenie w woclę i/lub oclpľorvaclzenie ściekólv.

4. Utnolva o zaopatrzelrie rv woclę i/lLrb oclpľolvaclzanię ściękór,v nroże byó Zawalta lla cZaS okľeślony lub

nieokľeślotry.



5. Umor,va moŻe być ZawarÍaz osobą, lĺtóľa posiada Ęrtuł pralvny ĺĺo koľzystania z nieľtlchomości, đo któľej

ma byó dostaľczana wocla lub z któľej rnają byó oclpľolvadzone ścieki, albo z osobą, któľa koľąĺsta

z nieľuchomości o nieul'egulowanym stanie pľawnym.

$ ó. Wniosek o zawaľcie umo}vy o zaopatľzenie w wodę i/lub odpľowadzanie ścieków z pľzedsiębioľstlvem

wo d o c i ą g o w o _kana|izacy jnym p o w i n i e n zuw i eľ aó''

l) imię, nazwisko (lub nazlvę)' numeľ PESEL lub REGON' numeľ NIP (o ile wnioskodawca pľowadzi

clziałalność gospodaľczą) oľaz aclľes zamieszkania lub sieclziby wnioskocĺawcy,

2) lvskazanię nieruchomości, co clo któľej wnioskoclawca chce za:wrzeó Umowę'

3i oświadczenie wnioskodawcy czy niei'uclromość jest pocĺłączona do sieci wodociągowej pľzedsiębioľstwa

woclociągowo - kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,

4) oświadczenie czy nieľuchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej pľzedsiębioľstlva'wodociągowo -
kanalizacyjn"gr, 

"ry 
tez wpľowádza ścieki clo zbiornika bezodpływo''vego lub pľzyclomowej ocryszczalní

ściekór.v,
5) ośĺviadczenie lvnioskodawcy na jakie cele będzie wykoľzysýwał dostarczaną wocĺę,

6j oświadczenie wnioskoclawcy1atiego ľodzaju ścieki będą odpľowadzanepfzez wnioskodawcę na poclstawie

zawaftej tlmowy (pľzemysłowe, byŤowe albo komtrnalne)'

$ 7. Wniosek właściciela lub zal'ządcy budynku wielolokalowego lrrb buclynków wielolokalowych

o zawaľcie ulnowy o zaopatťZenie w wodę przez ptzedsiębioľstwo wođociągowo - kanalizacyjne z osobą

koľąystającą z lokalu powinien zawĺęraó elemený wskazane w $ 6 Regulamintl, a ponadto:

l) imię, nazwisko (luĹ nazwę), ntlmeľ PESE'L lub REGON' numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oľaz adľęs' 
o.oby koľzystającej z lokaĺu, co do której skłaclany jest wniosek o zawaľcie umowy wľazZumocowaniem do

złożęnia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,
2) wskazarrie lokalu, co cĺo któľego lvnioskodaw ca Żąda zawarcia umo!!T'

3 j oświaclczenię lvnioskodawcy o poinfoľmowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których

mowawaft.6trst'6pkt3i4.lsiawy,oľazoobowiązkuľegulowaniadodatkowychopłatwynikającychztaryf
za cĺokonyw ane przez pľzeclsiębioľstwo wodociągowo-kanaIizacyjne ľozliczenie,

4) scltemat wewnętľznej ínstalacji wodociągolvej w budynku wielolokalowym zawodomieľzem głównym' wľaz

z okľeśleniem lokaliżacji wszystkich pLlnktów czeľpalnych w obľębie buclynku wielolokalowego.

R0ZDZIAŁ rv
sPoSÓB pĺoZLICZEŃ w opłncru o CENY I STAwKI oPŁAT UsTALONE w TARYFACH

$ 8.1. Poclstawę ustalenia ilości pobľanej lvody ltrb lvpľowadzonychścieków stanowią: lvoclomieľz główny,

ĺlľząďzeniepoľniaľowe albo pľzeciętń" nor'''y ztłŻyciawynikające z pľzepisów powszeclrnie obolviązqjących.

2,W prrypaclku stwięľdzenia niepľawiclľowego działaĺiawodomieľza głównego ilośó pobľanej woc{y ustala

się na pođstaivie śľecĺnie go ztĺżycia wocĺy w okľesie 3 miesięcy pľzed stwierclzeniem niespľawności ciziałania

nuo,lo*i"rru, a gdy nie jest to możliwę _ na podstalvie śľeclniego zĺlŻycia wociy lv analogicznym okľesie roku

ubiegłego luĹ iló"'ynu Jľedniomiesięazfiego ztlŻyciar,vody w ľoku ubiegłym i liczby miesięcy niepľawidłowego

działania.

3' Stosowalúe przez pľzedsiębioľstlvo woclociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat rvynikającycli

z trowyclr, poclanych do wiäcĺomości publicznej taryf, rrie wymaga oclľębnego infoľmowania odbioľców Lrsług

o ich ľoclzajaclr ani rvysokości.

4, JeŻęli lv ciągtl okresu obľaclrttnkowego nastąpi zmiana taľyf, na|eżnośó za clostaľczaną lvoclę

i odpľowacĺzone ściekĹobliczona zostanię pľoporcjonalnie clo czasu ich obowiązywania.

$ 9.1. Poclstawą obciążenia ocĺbioľcy usług należnościami za usŁrgi clostalrzenia lvocly i/lub oclpľolvaclzania

ściekólv świadczone pľzez pľzedsiębiorstwo woclociągołvo-kanalizacyjne jest faktrrra.

2, Datę, foľmę i sposób zapłaty pľzeclsiębiol'stwo okľęśla na faktuľze, zgodnie z zawaftą tllnową

o zaopattzenie w lvođę iilub oclpľolvaclzenie ścieków'

3. W pľzypaclku buclynkLr r,vielolokalorvego, w któľynr oclbioľcami tlsłtlg są ľórvIlież osoby koľzystające

, porr"r"gbtnýcIl lokati, pľzeclsiębioľstrr'o lvoclociągowo-karralizacyjne rvystarvia ocĺľębną fakttrľę zaľząclcy Itlb



r,vłaścicielowi takiego budynktl oľaz ocĺľębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznię odbioľcom
tlshg bęclących osobami koľzystającymi z lokali, z którymi pľzedsiębioľstwo wodociągowo-kanalizacyjne
zayvaĺlo oĺlľębne tllnowę o zaopatľzenie w wodę lub oclpľor,vadzęnie ścieków'

ROZDZIAŁv
WARUNKI PRZyŁĄCZANIA Do SIECI

$ 10.1. Wyclanie warunków przyłączenia clo sieci następuje na poclstawie pisemnego łvniosku skłaclarrego
pľzez podmiot ubiegający się o pľzyłączenie,

2. Wniosek, o któľym ĺnolva w ust. 1 zawiera infoľrnacje lvyszczegóInione w art' |9a ust. 4 ustałvy, moŻe
także załvięraé:
1) dane kontaktowę (numeľ telefonu, adľes poczty elektronicznej),
2) wskazanie teľminu pIanowanego teľminu rczpoczęcia poboľu wody lub odpľowadzania ścieków,
3) wskazanie, czy nieľrtchomośó posiada własnę ujęcie wody,
4) inne elementy wynikające z aktualnych potľzeb przedsiębioľstwa wodociągowo-kanalizacyjnego'

3. Celem złoŻenia wniosku o lvydanie waľunków przyłączenia do sięcipoctmiot ubiegający się o wycĺanie
waľtlnków może skoľzystać z wzoľów wniosków i oświacĺczeń dostępnych w siecĺzibie oraz na stľonie
inteľnetowej pľzedsiębioľstwa woclociągowo-kanalizacyj nego.

4.Pozłożeniu r.vniosku o wyclalrie waľunków przyłączenia do sięci i pisemnym potwieľcĺzeĺriu dafy jego

złoŻeĺlia' pľzedsiębioľstwo woclociągowo-kanalizacyjne clokonuje kwalifikacji teľmíntl jego ľozpoznania
i r,vyclaje r,vaľunki bądź vzasadĺria odmowę ich wydania, w teľminaclr okľeślonych w tlstawie.

5. W pľzypaclku stwieľdzenia przez przedsiębioľstĺvo wodociągowo-kanalizacyjne, Że złoŻony wniosek
o wydanie waľttnków przyłączenia clo sieci nie zawiera co najmniej wszystkiclr infoľmacji, o któľych mowa
w aĺĺ,. 19a ust' 4 Lrstawy, pľzecĺsiębioľstwo woclociągolvo-kanalizacyjne infoľmqie pisemnie poclmiot ubiegający
się o pľzyłączenię o zakľesie i teľrninie uzupełnienia wniosku.

6. Waľunki przyłączeila do sieci okľeślają co najrnniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieľttclromości clo sieci, w tym miejsce zainstalorvania lvoclomięľza głównego

lLlb ttľząclzenia pomiaľolvego,
2) wyĘczne clo pľojektowania,
3) wyý czne wykonalvcze'
4) wytyczne oclbioľtr wykonanego przyłącza,
5) postanowienie, że są aktualne ĺvyŁączllie rv stanie faktycznym i pľawnym, clla którego zostaĘ rvyclane;

ó) okľes rvażności lvaľltnkólv,
7) infoľmacje foľmalno-pľawne'
8) załącznik graťĺczny'

ROZDZIA.ŁYI
WARUNKI TECHNICZNE OKRBŚLAJĄCE MożLrwoŚcI oosľ4ľu

Do USŁUG WoDoCIĄGoWO-KANALIZACYJNYCH

$ 11.1. Dostęp do Llsług lvoclociągowo-kanalizacyjnych trzależniony jest ocl możliwości technicznych
istniejących urządzeń woclociągowych i kanalizacyjnych, do których pľzeclsiębioľstwo lvodociągowo _

kanalizacyjne posiacla |ĺtuł pľawrry: ich rtsyttlolvanie, stan' pľZepusto\,vośó' zclolność pľodrrkcyjna oľaz
lokal izacyj na nieľuclromości'

2, Teclrniczne moŻliwości doStęptl clo usług woclociągolvo-kanalizacyjnyclr pľzeclsiębioľstr,vo

woclociągowo-kanalizacyjne zapewnia popl'zęZ tlclostępnienie lvszystkim zaitlteresowanym aktualnego

wieloletniego planu ľozwoju i modernizacji utządzeń woclociągowych i vządzeń kanalizacyjnyclr,
zwyłączenienr pľzypaclktt, o któľym tnowa w aft. 2l ust. 7 tlstawy'

3. Możliwości clostępu clo tlsłtlg rvoc1ociągowo - kanalizacyjnych clla konkľetllego pľzypacll<tl okľeślatle

są rv foľmie piserrrllej popľZez 'uvyclanie za1ler.vlrienia nloŻlirł'ości poclłączenia się clo sieci.



4. Przeclsiębioľstwo wocĺociągowo-kanalizacyjne zapewnia c1ostęp do usług wodocíągowo-kanalizacyjnych,
gdy spełnione są następujące wartlnki techniczne:
i) paľametľy techniczne posiadanyclr uľządzeń wodociągowych, łv szczególności pľzepustowośó i ciśnienie

panujące łv miejscLr planowanego ptzyłączenla nieľuchomości, są odpowiednie do zapewnienia przyszłemu

ôĺuĺói.v usług dostarczania lvody w wymaganej ilości, w ým z odpowiednim stľumieniem objętości i pod

oclpowiednim ciśnieniem, przy zachowaniu warrtnków dostaľczania wocly, rrstalonych dlaprzyłączonych już

nieruchomości,
2) paľametľy techniczne posiadanych wządzeí kanalizacyjnych, w szczególności pľzepustowośó w miejscu' 

planowańe go ptzyłączenia nieruchomości oľaz technologia oczyszczania ścieków, są oĺlpowieclnie do

iapewnienia pizyszłemLl ocĺbioľcy usług odpľow adzaniaścieków w wymaganej ilości, w Ęm z odpowiednim

sttumieniem objętości, przy zaehowaniu warunkólv odpľowadzania ścieków trstalonych dla pľzyłączonych

już rrieľuchomości.

RoZDZIAŁ vII
SPOSÓB DOKOI\TYWANIA

PRZEZ PRZEDsIĘBIoRsTwo WoDOCIĄGOWo-KÄNALIZACYJNE
oDBIoRU wYKoNANEGo PRZYŁĄCZ A

$ 12.1. Pľzeclsiębioľstwo wodociągowo-kana\izacy)ne ĺtokonuje spľawdzenia zgodności wykonanych pľac

z lvydanymi lvaľunkami przyłączenia clo sieci.

2. Pľzeclsiębioľstrvo woclociągowo-kanalizacyjne lnoże odmówió oclbioľu przyłącza wodociągorvego lub

pľzyłączakanalizacyjnego wykonanego niezgoclnie z wydanytlli waľunkami przyłączeniado sieci.

3. ocĺbióľ częściowy ľobót ulegaj ących zasypaniu tzn. ľobót zanikających następuje lv dniu zgłoszenia

gotowości cĺo oclbioľu'

4. oclbioľy częściowe oľaz kolicor,ve przyłączy są pľZepľolvaĺlzane pľzy Llclziale tlpoważnionych

pľzeclstawiciel i stľon.

5. oclbióľ końcowy następrrje na pisemny lvniosek inwestoľa ('wykonawcy)'

6. oclbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego pľotokołu oclbioľu teclrnicznego łveclług

zasacl okľeś lonych lv waľu ĺrkaclr pr zyłączenia.

7. Pľotokół oclbioľu teclrnicznego przyłącza powinien zawieľaó co najmniej:

l) clatę ocĺbioľu,
zj pľzeclmiot oclbioľu z lvyszczegőlnięnieĺn pľZeznaczenia pľzyłącza (ľodzaju: woclociągolve, kanalizacyjne),- 

śľec|nicy, mateľiałólv i długości, ľodzaj ocĺpľowadzanych ścieków dlaprzyłącza karralizacyjnego,

3) skłacl kornisji, w ým: wykonawcę i uĄtkownika,
4) aclľes nięľttchomości, do któľej wykonano poclłączerrie'

5) poĺlpisy członków koniisji'

8. Pľotokół końcor,vy stanowi potĺvieľcĺzenie pľawidłowości wykonania poclłączenia ijego poclpisanie pľzez

Stľony upołvażlria oclbioľcę do złoŻeľtia pisemnego lvniosku o zawaľcię Umowy'

RoZDZIAŁ VIII
SPosÓB PosTĘPowANIA w PRZYPADKU NIEDoTRZYMANIÄ cIĄGŁoŚcI USŁUG

I oĎPoWIBDNICH PARÁMETROW DoSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZÄNYCH Do SIECI KANALIZACYJNEJ ŚcmrÓw

$ 13.1. Pľzeclsiębioľstwo wocĺociągolvo-kaľralizacyjne lna obowiązek poinfoľnror,vania ocĺbioľcólv

o plänowanych pľzeivyach ltrb ogľaniczeniaclr w dostalvie wocly, w sposób zwyczajorvo pľZyjęty

z wyprzedzeniem co najmniej 2-clniowym.



2' Pľzecĺsiębioľstwo woclociągowo-kanalizacyjne ma ľólvnież obowiązek poinfonnowaé oclbioľców,

w sposób zwyczajołvo pfzyjęty,o zaistniĄclr nieplanowanych pľzeľwach ltrb ogľaniczeniach w dostawie lvody,
o ile pľzelviclywany czas iclr tľ'uvania przekracza 12 godzin'

3. W pľzypadku budynkólv lvieIolokalołvych, pľzecĺsiębioľstwo lvodociągolvo-kanalizacyjne może

o zdaĺ'zeniaclr wskazanych w ust. 2 poinformowaó łvłaściciela lub zarządcę budynku nieľuchomości oľaz osoby
koľzystające z lokali, z któľymi pľzecĺsiębioľstwo zawatŤo umowy o zaopatrzenie w wodę i oclpľolvadzanie
ścieków.

4. W razie planolvanej lub zaistniałej pľZerwy w clostawie wocly przekraczającej
12 godzin pľzeclsiębioľstr,vo wodociągol.vo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnió zastępczy punkt poboľu wocly

i poinfonnolvaó o ým fakcie oclbiorców usfug, r,vskazując lokalizację zastępezego punktu poboru wody.

5. W pľzypaclku pľzeľwy tľwającej do 12 godzin pľzedsiębioľstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest

zobowiązane, w miaľę swoich Inożliwości technicznych i oľganizacyjnych, zapewnić zastępczy prrnkt poboľu

wody. o lokalizacji zastępczego punktu poboľtl wody pľzedsiębioľstr,vo woclociągowo-kanalizacyjne
poinfoľmuj e odbioľców usłtrg'

R.OZDZIÁ.ŁTX
STANDARDY oBsŁUGI oDBIoRcÓw usruc,

w TYM SPosoBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI oRAZ WYMIANY INF'oRMACJI
DoTYCZĄCYCH w sZCZľJGÓĺ'ľoŚcr ZAKŁÓCEŃ

w DoSTAWIE woDY I oDPRowADZANru Ścrcriw

$ 14. Pľzeclsiębioľstwo woclociągołvo_kaIralizacyjne jest zobowiązane do ucĺzíelania odbioľcom usług

wsze l k ich i stot nyc lr i ĺrfonnacj i w szcze gőlno śc i ci oĘczących :

l ) pľawicĺłowego sposobu wykoĺrylvaniaprzezocĺbioľcę usŁlg umowy o zaopatrzenie w łvoclę lub oclpľolvadzanie

ścieków,
2) występującyclr zakłóceti w dostawach r,vocly lub łv odpľowaclzaniu ścieków, lv tym o planowanyclr pľzeľwaclr

w śrviaclczeniu usług,
3 ) wy stęp Lrj ącyclr awaľ i a ch tĺnądzeń wocloc i ągolvy cl-L i v ządzeń kanal izacyj nyc h.

$ 15.1. Każdy odbiorca trsľug ma pľa\,vo zýaszania ľeklamacji clotyczących sposobu wykonywania pEeZ
pľzeclsiębioľstwo wodociągowo_kanalizacyjrc tlmowy' w szczególności ilości ijakości świaclczonyclr usług oľaz

wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacj a jest zgłaszaLra w clowolnej foľmie (tlstnie, teleforricznie, e-tnail' pisemnie itp.), po połvzięciLl

infoľmacji o wystąpieniĺł zdal'zenia stanowiącego poclstawę j ej złoŻenia'

3. Reklamacje powinny zavtierai:
l ) imię i nazwisko albo oznaczenie poclmiottĺ zgłaszającego reklarnację
2) pľzeclmiot ľeklanracji,
3) wskazanie okoliczności uzasaclniającyclr ľeklamację, lv tym clowocly rrzasadniające ľeklamację,
4) zgłoszenie roszczeil,
5) infoľnacje co clo możliwości kontakttl z podmiotem zgłaszającym ľeklaĺnację.

4. Pľzeĺlsiębioľstwo łvoclociągowo-kanalizacyjne jest zobołviązatle ľozpatľzyć ľeklamację bez zbędnej

zwłoki, w teľminie nie dłuższyln jeclnak niŻ 14 clni ocl clnia złożenia ľeklamacji w siędzibie pľzedsiębioľshva

łvoclociągolvo_karralizacyjnego ltlb jej cloľęczenia pľzeclsiębioľstlvtt wodociągowo-kanalizacyjnetnu w inny

sposób.

$ 16. w sieclzibie pľzedsiębiol'stwa wodociągowo-kanalizacyjnego rvinlly byó trclostępnione rvszystkim

zailrteľesowatrym:
l) aktualnie obolviąztrjące lra teľenie Gminy Bocĺzentyn taľyĄl,
2) tekst jeclnolity ,,RegltlalnilrLt clostaľczania lvocly i ocĺpľowadzania ścieków, obowiąztrjący na teľetlie Grniny

Bodzentyn,
3) lvyniki ostatllio pľzepľowaclzonych analiz jakości lvocly,



4) aktualny wieloletni plan rozlvoju i modeľnizacji uľządzeń woclociągowych i uľządzefi kanalizacyjnych,

zwyłączeniem pľzypaclku, o którym mowa w aľt.21 ust. 7 Ustawy.

RDZDZI^ŁX
wARUNKI DosTARCZANIA woDY NA cELE PRzECIwPoŻARowE

$ 17.1. Woda do celów pľzeciwpożarowyclr jest đostępna z vrząđzeí wodociągowych posiadanych przez

pľzecl"siębioľstwo wodociągowo _ kana\izacý3n., * szczěgólności z lrydľantów zainstalolvanych na sieci

woclociągowej, w ilości i o ciśnieniLl w- gľanicach możliwości technicznych istniejących urządzeíl

wodociągowych.

2. Upľar,vnionymi clo poboľu wody na cele pľzeciwpożarowe z sieci będącej w posiadanitr pľzedsiębioľstwa

woclociągowo_kanalizacyj nego jest Państwowa Straż Pożaľna i ochotnicza StrażPoŻarna,

s I8.1. Pobóľ łvocly na cele pl'zeciwpoŻaľowe Z sieci bęclącej w posiacĺaniu przedsiębioľstwa dokonywany

jest lv miejscaclr Lrzgodnionych z pľzedsiębioľstwem'

2,'W przypadku poboľu wocly na cele ppoż. zurządzeíwodociągowych, którymi.lvocla dostarczana jest dla

innych oaüioicow,1eärrostka nieńłocznię^frzekazuje Pľzedsiębioľstwu infoľmacje o ilości pobľanej wody.

3. I1ośó wocly pobľanej na cele ppoŹ' wrazz okľeśleniem nieoponriaľowanych punktów jej poboľu jest

tlstalana na poclstár,vie pisemnych infoľmacji składanyclr pľzez jednostkę Stľaży Pożaľnej.

$ 19. Upĺawnieni c1o poboru wocly na cele ppoż. z sieci będącej w posiaclaniu Przeĺlsiębioľsfwa zobowiązani

są dJpor.viaclomienia ľľżdsiębiol'stwa o rniejscu pożaľLl nięzwłocznie po otľZymaniu zgłoszenia, nie później

jednak niŹ jeclerł clzień po zclaľzenitl.

$ 20.1. Pľzeclsiębioľstwo obciąża gminę za łvodę pobľana na cele ppoż. stosując ceny ustalone w taľyfie,

ft5Że teŻ zawľzęi tlmowę z Gminą, w której okľeślone zostaną zasady ľozliczeń zapobľaną lvoclę na cele ppoż'

jalĺ inne rvylnienione w aft.ŻŻ Ustalvy.

2. Rozliczenia za lvoclę pobľaną na cele ppoż. clokonywane są za okľes kwaftalny na podstawie deklaracji

Stľaży Pożaľnej.

Tbresa


