
RADA CMINY

MIETKÓw
UCIIWAŁA NR I/8/2018

RADY GMINY MIETKÓW

z dnia20 listopada 201 8 r.

w sprawie Rcgulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Mictków

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dr-ria 8 narca 1990 r. o Samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20|7 r' poz.1875 zpóźń. zm') oraz art,19 ust.3-6 rrstawy zdnia 7 c7'ęrwca 200l r' o zbiorowym zaopatrzeniu
wwodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U' z2017r, poz.328zpóźn' zm.) po uwzględnieniu uwag
organu regulacyjnego opiniującego projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścięków, Rada Gminy
uchwala co następuje:

$ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścielców w Gminie Mietków w brzmienirr jak
w załqcztiku do niniejszej uchwaty'

$ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

$ 3. Z dniem wejścia w iycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwałą Nr VIII/58/2003 Rady Gminy Miętków
zdnia 9 września 2003r. wsprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody iodprowadzania ścieków na
tęrenie Gmirry Mietków'

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia w Dzięnniku Urzędowym Województwa
Dolnoślqskiego.

Gminy
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Załącz'tl ik do ltclrwały Nr |/8/2018

I{ady Gnliny Mict|<ów

z dnia 20 I istopada 20 I 8 r.

Ił.eguIamin dostarczania wody i odprowadzania ścic|<ów
rv Gminie Mietków

Rozdz ia l  l .
Postanowicnia ogó|ne

$ 1. 1. Regulatnin określa wzajetnne prawa iobowi4z|<i przcdsiębior.stwa wodociągowo - kanalizacyjnego
zwanęgo dalej ,,przedsiębiorstwem,, oraz prawa i obowiązki oclbiorców us,lug w zakręsie zbiorowego
dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścicków.

2. ilękroć w Reguleuninie jest mowa o ,,tJstawic.. na|e'Zy pr'?-97. Lo t.tlzl'tnricć llstawę z dnia 7 czefwca 2001 r.
o zbiorowmi zaoptrzeniu w wodę i zbiorowym odprorvaclzaniu Ścieków (Dz. U z2011 r', poz.328 ze zm)

3. UŹytyn w Regulaminie pojęciom nalezy przypisać znaczet.lię jalcie naclajq im akty prawa wyżSzego rzędu'
w tym w szczególności Ustawa.

Rozt|ział 2.
MinimaIny poziom usług śrviadczonyc|r prz'cz przeisiębitlrstrvo rvodociągtlrvo-kana|izacyjnc lv za|rresic

dostarcza nia wody i ot| prorr'ac|za n ia ścickórv

$ 2. ]. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstrvo woclociągolt'o-kanalizacyjne jcst zobowiqzane:

1) dostarczyć odbiorcy usług wodę o ja|<ości przenlacztltlc1 do spozycia prz'ez|udzi, w ilości co najnrniej 0,5 tl3
na dobę,

2) zapewniÓ ciqgłość dostaw Wody, Z zastrzeienięfil uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym
Regulaminie,

3) w przypadl<u dostarczania wody z sięci zapor'vnić dostar,vę wody pocl ciśrrienięm nie rnniejszym niŻ 0,05 MPa
(0,5 bara) inie większym niż 0,06 MPa (0,6 bara) uwylotLt naZaworze głównytn za wodonrierzenr główrrym
zainstalowany m na przył4czu wodoci qgovynl ;

4) dostarczać wodę o jalcości spcłniaj4cej wynragania bakteriologicznc, fizyl<ochcrricZne oraz ot.ganolcptyczne
określorre rozporządzenienr Ministra Zdrowia z <Jnia 7 gruilnia 2011r. w sprawic jakości rvody przeznaczonej
do spożycia przez|udzi (Dz. U. 20|1 r.,poz.2294);

5)zapewnić zdolność posiadaIlyclr ulrzą<lzeń wodociągowycll do rcalizacji clostaw wocly wsposób ciągły
i niezawoclny,

6) zapewnić regularn4 wewnętrznę kontrolę jakości dostarczancj wody'

2. W zakresię odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociqgoivo-|<analizacyjnc jcst zobowiqzane:

1) przyjnrować do sieci kanaliz'acyjrrej śoicki od odbiorcy usług w ilości oo najrrrniej 0,5 nl3 na clobę,

2) zapewnic ciqgły odbiór ściel<ów o s1anic i s]i. lacjzic zgoclnyrn z aktua]nie obowi4zujqc;.rni
i określonych w wat.urrkach przyłączenia nie ruclron-rośoi,

3) zapewnić zdolność posiadanych vrzqdzeń kanalizacyjrlyo|r do odprowadzania ścieków w sposób ciąg.ty
iniezawodny,

4) oczyśctć przy1ęre ścięki, zgodnie z powszechnie obowiązrrjącymi przcpisanri prawa,

5) zapewnió regułarn4 korrtrolę ilości ijakości ścicl<ów odprowadzattycl"t przez odbiorców usług.

$ 3. Przedsiębiorstwo jest obowi4zatre do regular.llcgo piselnrrego irr|orrrrowat-ria Wójta Gminy Mietków
ojakości wody przeznaczonej do spozycia przez|tldzi.

przcpisanii
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Rozdz iał 3.
Warun|r i  i  t ryb zawicrania unlóu '  z  r rdbiorcami us lug

$ 4. l . Unlowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanię ścieków jest zawicratra na pisemny wnioscl< osoby
posiadającei tytuł prawrry do nieruchorności, która jcst przył'ączana do sieoi znajdującej się w posiadaniu
przedsiębiorstwa.

2. osoba, ldórej nieruchomość jest przyłęczarla d<> sieci, jest zobowl4zana przedstawić przedsiębiorstwu
dokument określaj ący aktualny stan prawry przył4czanej tli ęruc |r o m oś ci'

3. Umowa możę zostać zav,,arta również z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnyln' po wykazaniu przez nią faktu korzysl,ania z przytqczanej nieruchomości.

4' W przypadku nieruchotrrości będqcych wspólwłasności4 stronq Lllnowy Sq WsZyScy współwaściciele
jednocześnie lub osoba ustanowiona, zgodnym pisemnynr oświadczęnięt"t-l, iclr pcłnonloonikiem'

5. Jęzeli nieruchomość jest zabudowarra budynkicm r,vielolokalowynl lub budynkami wielolokalowyni, un]owa
jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą brrdynlcu.

6. Na wniosek właścicięla lub zarzt1dcy brrdynl<u wie lolokalowęgo umowa nroze być zawarIa równieŹ
z osobami korzystajqcymi z lokali na podstawie utnów cywilno.prawnych, po spełnieil iu Wszystkich wat.unków
określonych w aft' 6 ust' 6 ustavlry.

7' Przedsiębiorstwo wodociągowoJ<analizacyjnę o|<rcśla wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lrrb odprowadzanie ścieków, l<tóry powinien w szczegó|ności zawierać:

a) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zarlieszl<ania (siedziby) lvnioskoclarvcy,

b) wskazanie nieruclrolności, co do której wniosl<odawca chcę zawrzeć u|xoWę'

c) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchnlość jcst podł4czona do sieci wodociągowej przecisiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego' czy też posiada własne ujęcic wody,

d) oświadczenie wnioskodawcy na jekie cele będzie wykorzystywał dos1arczanę wodę,

e)oświadczenię wnioskodawcy jakiego rodzaju ściel<i będq odprowadzane prZęZ wnioskodawcę na podstwie
zaw artej umowy (przemys,łowe, bytotve albo konr url a l ne).

8' Przedsiębiorstwo wodociqgowoJ<analizacyjne rtdostępnia na swojej stronie internetowej aktualnię
obowiązrrj 4ce ogól rre warunki utrrów'

$ 5. Projekt Llmowy sporząclza przcdsiębiorstwo wodooiągowo-kanalizacy1rte iprzcclkłada przysz,lcmu odbiorcy
usług w tenninie nie póŹniej niż l4 dni od dnia ztoŻęnia rvniosku o zawarcie ulnowy.

I(ozdział zl.
Sposób roz'|iczeit lv oparciu o cen)r i starv|<i opłat usta|onc w taryfach

$ ó. l. Podstawąrcz|icz.erria za usługi zaopatrzenia w lvodę i/lrrb odprowadzarrię ścieków jest ilość clostarczarrej
wody lub odprowadzonyclr ścieków oraz eeny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

2. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje ł<onieczności ztniarly l l l l lowy c> zaopatrzenię w wodę i/lr-rb
odprowadzanie ścieków i następuje bez wypowiedzcnia jej warLtnlrów.

3, Zatwierdzenie i ogłoszenie talyf następuje w trybie i na zasadach okre ślonych w rozdziale 4 ustawy.

$ 7. l ' Ilość dostarczonej wody ustala się na podstarvie odozytu r,vodornierza głór,vncgo, a w przypaclku braku
wodomięrza głównego - przeciętnych norIlr zużlycia d|a poszczególnyclr grup odbiorców usług okreś1onyclr
przepisami prawa.

2'W przypadku zawarcia umów zosobanri korzystającynli z lokali w buc1ynkaclr więlolokalowych. i lość
dostarczonej wody ustala się na podstawie wodonlierzy Iol<alortycll zainsta|owanych pr:ry wszyst|<ich punktach
czerpalnych.

3' W okolioznościach wskazanyc|t w ust. 2 i lość dostirrczoncj wody do buriynkrr wielolokalowego, do roz|iczeń
zzarządcą lub w.łaścicielem buclynku, ol<reś[a się rra podstawię ws|<azań wo<lomiorza głównego, któle pomniejsza
się i lość wody dostarczonej do lol<ali roz|iczartyc|: na poc1slawic oclrębrrych unlów'
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4. W przypadku przejścior,vcj rriesprawności u.odonrięrza głótt,rlcgo/lol<alowcgo lub wprzypadl<u braku
możlir,voŚci jego odczytu, i lość pobrancj rvody ustala się na podstawie średniego zttzycia wociy r,v okrcsie ostatrrich
3 miesięcy przed stwieldzenietrl niespr.ar'vIrości, agdy nie jcst to nlozliwc - na poclstarvie średniego zużycia wody
w analogicznynr o|<resie roku ubieg'l 'ego lub iloczytlu śrcdnionriesięczllcgo ztlzycia wody w roku ubicg.lym i l iczby
mies ięcy n iesprawl lości  wodornierza.

$ 8. 1. I1ośó odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie ws|<azań urz-4dzen ponriarowych'

2.W sytuacji braku wządzei pomiarowych, i lośr! odprowadzotrych ściel<ów, októrych mowa wust. 1,
przyjmuje się jako równą ilości dostarczonej wody przcz przedsiębiorstrvo, ustalonej na porlstawie o<lczytu
wodomięrza głównego/lokalowego, a w przypadku jego braku na podstarvie obowiązuj4cych nonn zuzycla.

3,W toz|iczeniaclr i lości odprowadzonych ścieków, o l<tórych l,nowa wus1. l i2, i lość bczpowrotnie zuizytej
wody uwzględnia się wyłącznie w przypad|<ach, gdy rvięll<ość jej zuzycia l la |cll cel ustalona jest na poc1stawie
wodomięrza dodatkowego, zainstalowanęgo na instalacji wewnętrznej, za wodotnicl.zcrn głównyln.

4. W przypadku poboru wor1y zujęć odbiorcy uslug i bra|<u urz4c)z'cti poIliaror' lych, i lość ścię|<ów
wprowadzonyclr do urz-4dze(t lcarralizacyjrrych ttstala się zgodnic z przcpisarli dotyoz4cymi przeciętIrycIr norln
zttŻyciawody.

$ 9" l. okres obr.achunkowy, skutl<i niedotrzyrnatlia tęrtrrinu zap|aty oraz sposób ltiszczania op'lat określa
ufiIowa o Zaopatrzęnie w wodę i/lub oclprowadzcrrie ścicltów.

2. Wodonrięrz głownyllokalowy przedsiębiorstwo odczytuje tradycyjnię lub nretod4 zdalnych odczytów
w możliwie takich sarrrych odstępach czasu'

$ 10. Podstawq oboiqżcnia odbiorcy uslug trależrlościall l i za uslt.tgi dostarczarria wocly i/lub odprowadzania
ścięków świ adczorr ę pr zez przedsi ęb i orstwo j ost |aktLrr,a'

Rozdz ia l  5.
Warun|<i przy|ączanizl' do sieci

$ l l. 1' Przyłączenie l 'r ięt.uchomośoi do sieci wodociągowcj i l lLrb l<analizacyjncj odbyi,va się na
wniosek o prlrył4czenie i ol<reśle nie rvarunków przylt1cz'cnia złozony przcz w'laścicicla nieruchon-rości
ubiegającą się o przyłączenie

2.Wzor wniosl<u, o którynr nrowa
nieodp,łatnie'

w ust. 1 okręś l a pr:zcdsi ębi orstlvo r,voclociqgol'vo-|<ana|izacyje i r'rdostępni a

3' Z wniosl<ictr,r, o l<tćlryr-n nlowa wttst' l lrrozc występować osoba posiada.jąca tytuł prawrlv do korzystania
z nięrr' lchotrlości, która rl la być przyłączona clo sicci. jal< róu'nicz osoba, l<tór.a korzysta z rl icruchoInoŚci
o nieuregulowanym stanie prarvnyur.

4. Wniosek, o którym mowa W ust. l powirl ien zawierać:

a) oznaczenie wnioskodawcy (ilrrię i nazr,visko, nazwa),

b) oznaczenie nieruchonrości, która ma być przyłączona clo sicci, w tynl określenie funkcji przył4czan,ego obiektu,

c) oświadczenie o plawie do dysponowania 2lrzylqczaną rricruclrorlrości4,

d) określenie rodzaju pod'lqczcnia (wodociągowe i/lub kanalizacyjnc),

e) ol<reślenie charakterystyki zvtżslcia wody, w tynl; jcj przeznaczct:lic, rrritrinlalny i nraksymalny pobór,

f) określenie rodzaju i i lości, a w przypaclku przcllrystowych ocjbiorców us'lug takzc paral-lretrów jal<ościowych
odprowadzanych śc i eków,

g) wskazanie planowaIrego terlnitru rozpoczęcia poboru woc1y i/lub oc1plowaclzall ia ścicków.

5. Do wniosku, o l<tórynl mowa wust. l, wrriosl<oclarvca jcst zobowiqr'any za|t1cz'yć a|<tualn4 matrlę sytuacyjno.
wysokoŚciową, określającą usytuowanic nięruchorlości, |<tórcj dotyoz.y wrlioscl<, rvzg|ędem istniej4cych sieci
wodociqgor,ve.j i karralizacyjncj oraz innych obicl<tćlw i urządzcri uzbrojcll ia tcrcll l l, jak tez usytuowatrie wzglę<jenl
s4s iednich n ieruchomości ,  w s l<al i  l  :500 lub l  : l000.

s l2. 1. W przypadku istrrienia techniczrryclr rrroŹliwclśoi przy|t1czenia do sięci Iricrl lclronlości, przcc1siębiorstwo
wterllrinię niedłuższyn.l niŻ30 dni ocJ drria otrzylnania.l ',niosl<u wrazzl<ollrplctcrlr zał4czników, ol<rcś|a r'vat"un|<i
przyłączenia w |onnię piserrrnej.

plsemlty
|ub osobę
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2. Warunlci przyłączenia S4 Wazne 2lataod dnia ich wydatiia.

3. Warunlci przyłączenia wirury określać w szczególtlości:

a) miejsce i sposób przył4czenia nieIuchotności do sieci rvodociągowcj i/lub |<analizacyjnej instalacjami oclbiorcy
usług,

b) maksymalne dobowe zapewnierrie ciostawy wody i/lub dopuszczalnq ilość ijal<ość o<Jplowaclzanych ście|<ów,

c) miejsce zainstalowania wodomięrza głói'vncgo i/lub rrricjsce zailrstalowania ur"zi1dzenia pomiarowego liczęcego
ilość odprow adzany ch śc ie l<ów,

d) zakres dokurneltacji techiczrrej' którą opracor'vuje osoba ubicgająca się o pr.zył4czenie nieruchomośc,i c1o sieci,

e) termin ważności warunl<ów przyłqczenla,

I{ozdzial 6.
Warunki  tcchniczne okrcślającc nroż| i rvości  dostępu t l t l  usIug wt l t loc iągt lwo*l<anaI izacyjnyc l r

$ 13. 1. Dostęp do usług wodociqgowo.I<arla|izacyjnyclr wyzlraczają rca|izowane przez Przedsiębiorstwo
więlolętnię plany rozwoju itnodęrnizacji urządzer,i woclociągorvyolr i|<analizacyjnych uclrwalane pr.zcz radę
grniny.

2. Dostęp do usług Przedsiębiorslwa wynlaczają Ml<zc lechniczne możliwości istniejących urz4dzeń
wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych: ich Stall techtriczny, przcpttstowość, zdolność produkcyjna
i lokalizacja nieruchomości.

$ l4. Poterrcjalni odbiorcy us,lug wodociągowo.karlalizaoyjnych mogą uzyskać in|onnacje dotyczące
dostępności tyclr usłilg:

l) w Urzędzie Grrlirry Mięt]<ów w oparciu o studiunr ur,varuIrkowań i |<ięruni<ów zagospoclarowania
przesftzęnfiego gminy, nlicjscowych planów zitgospodarowania przcstrzcnncgo i ninicjszcgo rcgltIanlinu,

2) w siedzibie przedsiębiorstr,va wodoci4gowo'karlalizacyjrrcgo rv oparciu o wiclolę1rli plan rozwoju
i nrodernizacji urządzeń rvodociągowo-l<analizacyjtlyclr. zczwolctl ia na pr.owaclzcll ie zbiorowcgo zaopatrzetlia
w wodę i zbior.owego odprowadzarria ście]<ów oraz ninicjszcgo l"cgulalrl ir lu.

Rozrlzial 7.
Sposób dokonywani a przez przcdsiębiorstwtl lyot|ociągowo-|iirnaIizacyjne odbioru lvykonane go przy|ącza

s I5. l, Warurrki przył'ączenia, o któlych mowa lv $ l l l legularrinu stanowią podstawę do rozpoozęcia
realizacj i prac proj ektowych.

2. Warunl<iem przystqpienia do robót buclowlano*lnolltazowych związanycl.l z przylt1cz-eniem clo sicci jcst:

a) uzgodnienie doltumen1acji techrriczrrej z przeclsiębiorsttvcm wodociągowo-karralizacyjnym,

b) postępowanie zgodnic z warunl<anri przyl4czcnia wydanyrni pfzęZ przcdsiębiorstwo wo<loci4gowo .
kanalizacyjnym, po pozytywnynt uzgodn i eniu dokurncntacj i tecLrn i czncj.

$ 1 ó' Przedsiębiorstwu woclociqgowo-kanal izacyj n cnlu pt.zysluguj c prawo :

l) kontroli wszelkich prac zwl4zanych z buclowę p|.Zy)4ezy wodociągowych ikanalizacyjnyclr pod względcm
zgodności ich realizacji z wydanynli warunkanri przy|4czenia,

2) egzekwowania wyclarlych zalqceń u,arunkującyoh prar,vicl lowc |unkcjonowanic i cl<sploataoję r.calizowatrych
podłączeń'

$ 17. 1 . odbiór przyłącza pr,zez przedsiębiorstwo do|<onywanc jcst dwucta1lorvo, tj.:

1) odbiór wstanię odkrytyrn po zakoriczcniu robót, rla po<1star,vic 1riscntllcgo zgIoszcnia dol<orrywalrcgo prZęZ
inwęstot.a lub wykonawcę przy|qcza. z tl l iniInull l 5-dniowynl wyprzcclzenicln' połqczony z próbą szczelności;

2) odbiór lcońcowy po zasypaniu przyt4cza i uporządk.owaniu tcrcnli w obecności co najmniej przeclstawiciela
przedsiębiorstwa i osoby ubiegajqcej się o przył4czctl ic do sicci (wniosl<oclawcy).

2, Z przeprowadzonyclr odbiorów częścior,vyclr i odbioru |<ońcowcgo sporzą<lzi się protoko,ly.

3' Jeżęli w trakcie odbioru stwierdzono' żc wyr-riagania rrie zostały spcłnionc lub tęż ujawnił'y się ustcrki,
uwzględnia się je w protokole podajqc jednocześtlie termit-r ich usunięcia.
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4' Spisanie końcowego protokołu odbioru technicznego pl.zyt4cza następujc po dostarczeniu przez inwestora
lub wykonawcę inwentaryzacjt geodezyjnej powykonawczej (mapa + szkic ze wspó-lrzędnymi)'

5.Inwestor lub wykonawca przyt.qcza zobowiqzany jest dostarczyó clokumenty unroiliwiaj4ce spisanie
końcowego protokołu odbioru przyłącza wterminie nie później niż 3 micsi4ce od daty odbioru przył4cza w stanie
odkrytym.

6. Protokót końcowy stanowi polwierdzenie prawidłowości wykonania przytqaza i uprawnia odbiorcę do
zł'ożęnia pisemnego wtliosku o zawarcię umowy na dostawę wody i/lr-rb odprowadzanie ścieków,

7. Przedsiębiorstwo wodociqgowo.kanalizacyjnę uruc]ranria przyłącze wodociqgowe i/lub kanalizacyjne
irozpoczyna świadczenię usług bez zbędnej zwłoki lccz niepóźniej nizlvterminie 7 dni od daty zawarcta umowy
i zarnontowania wodomięrza głównego/lokalowego lub urzqdzcnia ponliarowcgo.

Rozdzial 8.
Sposób postępolvania w przypadku niedotrzynrania ciągłości us|ug i odporviednich parametrów dostarczanej

wody i wprowadzanych do sicci |ianaIizacyjnej ścielrów

$ l8. 1' Przedsiębiorstwo informuję odbiorców o:

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;

- w sposób zwyczajowy przyjęty, co najmniej na dwa dni przcd planowanym terminem'

2.W razię przerwy w dostawie wody przeł<r.acza14cej 12 go<|z.in, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy punkt
poboru wody i infornruje odbioroów o rrrozli 'uvości l<orzys1ania z 1cgo pLttlktu'

3.W nagłych przypadkaclr niedotrzynrania ciągłości trs' lug iodpowiednich paranlctrów dostarczanej wody
iwprowadzanych do sieci kanalizacyjrrej ścieków, Przcdsiębiorstwo in|ormuje niczw]ocznie odbiorców o rodzaju
zakłóęęń i przewidywanym czasie ich trlvania'

$ |9.Przedsiębiorstwo może odci4ć dostawę wody i/lub zalnknąć przyłzyc'ze kanalizacyjne na warunkach
określonych w ar1' 8 ustawy'

Ił'ozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług' w tym sposoh'y załatwiania rck|arnacji oraz wymiany informacji

dotyczących rv szczególności zaklóce ń w dostawie wody i odprorvadzaniu ścickórv

$ 20. l. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowi4zane do udzielenia odbiorcom usług
wszelkich istotnyclr informacji dotyczących realizacji us'ług, a w szczególności dotyczqcych'

1) prawidłowego sposr:bu rvy|<onywania przęZ odbiorcę us,ług ull.lowy o zaopatrzenic w wocię i/lub
odprowadzanie ścieków,

2) występujqcych zakłócęniach w dostawacIr wody i/lLrb odprowadzaniu ścicków, w tym o planowanych
przerwach w świadczeniu usług'

3 ) występuj ących awariach urzt1dzeń wodoc i 4gowyclr i lca n a l i zaoyj nych.

2. W siedzibie przedsiębiorstwa wpdociqgowo-l<allalizacyjrlego winny być udostępnione wszystJritrl
zaintęresowanym następuj4ce dokumenty:

1) aktualnie obowiqzrrjące na terenie Grrriny Mietl<ów taryty,

2) regulamin dostarczania wody i odprowtidzarria ścieków obowiqzujqcy. na terenie Gnriny Mictków,

3) aktualny wiełoletni plan rozwoju imodernizacji tlrz4dzeń wodoci4gowyclr iurzqdzen kanalizacyjnych,
zuryłqczeniem przypadków, o których mowa w art. 2l ust. 7 Ustawy,

4) wyniki przeprowadzotrych ostatnio analiz jakości wody,

5) tekst jednoliĘ ustawy wtazz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

$ 21. 1. Każdy odbiorca usł'ug nra prarvo zgłaszania rcklanracji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowoJ<analiazacyjne ulnowy' a w szczególttości dotycz4cych ilości ijakości
świadczonych usług oraz wysokości naliczonych op-lat za te usługi.
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2' Reklamacja, o której mo\,va W ust. 1, jest zgłaszarla ',v for:mic piscnrnej w tertninie 14 dni od dnia ujawnienia
zdarzęnia (niezgod noś oi z posta nowi ęn i arn i urn owy).

3.Złoienie przez odbiorcę usług re l<larnacj i  po tcrrn in ie okr .cślonynl  wust .2t- t ięt l lozę stanowić samodzie lnej
podstawy do jej nieuwzględnienia, jedrrakże tnoże spot,vodować wydłuzenie tęrlrrinu jej rozpatrzenta, jak tez
przeniesienia cięzaru dowodu zasadności reklarnacji na odbiorcę uslug w syfuacji, gdy przcdsiębiorstwo nie będzie
dysponowało niezbędnymi danymi do jej rozpatrzenia z powodu upływu czastl.

4'Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć rcklarrlację bcz zbędncj zwł,ol<i, wtęrtninie niedtuższym
jednak n iż 30 dni  od dnia je j  wnies ienia '

|ł.ozt|zial l0.
Warunki  dostarczania wody na ce|c przcc iwpożarowc

$ 22. l. Woda do ce lórv przeoiwpozarowych .jcst dostępna z urzz1dzeń rvodociągor,vych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizaoyjrlcgo, a plr.zoclc rt'szystkiIlr z hydrarltów przeciwpożarowyclr
zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Pobór wocly z sieoi wodooiągowej bęrlącej w posiacianii l przeclsiębiorstwa na oole przeciwpożar.owe n-roze się
odbywać w przypadku wystqpienia zdarzeń losor'vych lub na potrzeby zwi4zane zprzęprowadzaniern cwiczęń
przez jednostlci strazy pozarnej.

3. Uprawnionymi do pobierarria wody na cele przcciwpożarowc w przypadkach, o l<tórych ll lowa w ust' 2' są
jednostki ochotniczej i zawodowej sIraŻy poŻa|"nej uczcstnicz4ce w akcji gaśniczej |ub ćwiczcniac|r na terenie
gminy.

4. Pobór wody na potrzeby związarle Z p|Zcp|owa(lzatl icnr ćwiczcli przez jcdrlostki strazy pozat:ncj rl loże
odbywać się po uprzedrrinr piserlrrym zgłoszeniv przez ćwicząc4 jcdnostkę SLrazy [)oŻarnej do pt.zedsiębiorstwa,
w któryrn wskazr-lje czas i miejsce prowadzenia ćwiczcri.

5. Upl.awnicni do poboru wody na ce|e przeciwpożarowc z sicci bęc1qcej w posiadaniu przedsiębiorstwa
zobowi4zani są do pise nnego powiadatrl iania przedsiębiorstwa o:

1) miejscu i czasie prowadzenia a|<cji gaśniczej,

2) miejscu i czasie prowadzenia ćwiczcń,

3) i lości zuŻytej wody wczasie prowadzęnia al<cji gaśrriczcj pobrancj zurz4dzcń wodociqgowyctr będących
w posiadaniu przedsiębiorstr,va'

4) ilości zuirytej wody w czasię prowaclzcnia ćwiczeri pobrancj zltrzqd,zeń wodoci4gowych bęclącyoh
w posiadaniu przedsiębiorstwa,

5) i lości wody poblanej do trapełltienia zbiorrl ików r'v satnoolrodach bojowych z sicoi wodoci4gowej będąccj
w posiadaniu przecisiębiolstwa,

6) wszell<ich uszl<odzetriach urządzeń wodoci4gowych ltrb sicci wodoci4gowcj, jat<ie wystąpi,ły w związku
z prowadzeniem akcji gaśniczej lub ćwiczeri.

6. Informacje' o których lnowa w ust' 5, upt.awrrięni clo poboru wody na cele przcciwpożarowc przeclk'laclaj4 do
przedsiębiorstwa niezwłocznie po wyst4pierriu zdarzerlia,jcdna|<że rrie później niż'7 dni od drlia iclr wystąpienia"

B' Przedsiębiorstwo obci4,za Gminę Mictków za wodę pobraną na ce le przcciwpoża|owe Z uwzglęc1nieniem
pisemnych in|orrnacji od uprawnionych do poboru r,vody na cele przeciwpoza|owę oraz cen istawek optat
ustalonych w taryfie.

Ił,ozt|zial l l.
Przcpis1 l r r lńcorr ,c

$ 23. W spI.awaclr nicobjętych ninicjszyrn regulatl irreln obowi4zują przcpisy prawa powszechnie
obowiqzuj4cęgo' a w szczególności ustawy wfazZ przcpisami wyl<onawczynli wydanynri na jej podstawie .

Przerry
R

i c zą ca
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RADA GMINY
ITTIETI(OW

Uzasadnienie

Zgodnie zart' 19 ust' 1 ustawy zdnia ,7 czerwca 200l r. o zbiorovym Zaopatrzęniu w wodę i zbiorouym
odprowadzaniu Ścięków (Dz. U. z2017 r' poz.328) Rada Gminy na podstawie projektów regulaminów
dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje
go do zaopinowania organowi regulacyjnemu. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania śoięków w zal<resie zgodności z przepisarni ustawy i wydaje, w drodze postanowienia,
opinię'

Mając na uwadze powyzszę Rada Gmilry Miętków podjęła uchwałę nr XXXIX/268/2018 dnia 20 częrwca
20l8 r. w sprawie przyjęcta projekt regulaninu dostarozania wody i odprowadzania ścieków na tęrenie Gminy
Mietków i przekazała j4 organowi regulacyjnemtr (I{egionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Państwowęmu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie) do zaopiniowanja. Po uzyskaniu opinii
Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa
miejscowego.

W związktr zpowyŻszym po otrzynlanitl opinii i uwzględnienirt trwag w nicj zawartych koniecznym jcst
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulamirru dostarczarria wody i odprowadzania śoicków na tcrctlie
Gminie Miętków.

Przewo cząca
FI i n y

He lena t c z
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