
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kolbudy  

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Rozdział I. 

Postanowienia ogolne. 

§1. 

1. Stosowane w niniejszym regulaminie okreslenia sa zgodne z definicjami zawartymi w art. 2 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu 

sciekow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z pozn. zm.). 

2. Inne uzyte w Regulaminie okreslenia nieposiadajace swojej definicji legalnej w przepisie 

wskazanym w ust. 1 oznaczaja: 

1. Regulamin - regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow obowiazujacy na 

terenie gminy Kolbudy; 

2. Umowa - umowa o swiadczenie uslug wodociagowych lub kanalizacyjnych zawarta 

w formie pisemnej pomiedzy danym odbiorca uslug a przedsiebiorstwem wodociagowo-

kanalizacyjnym; 

3. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym 

odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z pozn. zm.). 

§2. 

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne wykonuje swoja dzialalnosc w oparciu o zezwolenie na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow wydane decyzja. 

Rozdzial II. 

Minimalny poziom uslug swiadczonych przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania sciekow 

§3. 

1. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

sciekow ma obowiazek: 

1. dostarczac odbiorcom uslug wode z sieci wodociagowej i odprowadzac od odbiorcow 

uslug scieki na podstawie pisemnej umowy zawartej w oparciu o wlasciwe przepisy 

w szczegolnosci ustawy i regulaminu; 

2. zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych do: 

 

1. realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem, 

zgodnych z wasciwymi przepisami techniczno-budowlanymi, przy czym 

cisnienie na zaworze za wodomierzem glownym wynosic powinno minimum 0,1 

MPa i nie wiecej niz 0,6 MPa, a ilosc przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

wody dostarczonej do odbiorcy uslug powinna wynosic nie mniej niz 0,5m3 na 

dobe, srednio w ujeciu miesiecznym, oraz 6 m3 rocznie, 

2. przyjmowania sciekow odprowadzanych przez odbiorcow uslug w ilosci nie 

mniejszej niz 0,5 m3 na dobe, srednio w ujeciu miesiecznym, oraz 6 m3 rocznie, 

3. dostaw wody i odprowadzania sciekow w sposob ciagly i niezawodny, 

3. prowadzic regularna kontrole urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bedacych 

w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz w razie koniecznosci 

dokonywac ich napraw; 

4. zapewnic jakosc dostarczanej wody odpowiadajaca wymaganiom okreslonym w aktualnie 

obowiazujacych przepisach prawa regulujacych problematyke jakosci wody 

przeznaczonej do spozycia przez ludzi; 



5. prowadzic regularna wewnetrzna kontrole jakosci dostarczanej wody, a takze regularna 

kontrole ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow oraz przestrzegania warunkow ich 

wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych; 

6. udostepniac w swojej siedzibie informacje dotyczace dostepnosci uslug wodociagowo-

kanalizacyjnych; 

7. okreslac warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej 

bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego; 

8. na wlasny koszt instalowac i utrzymywac u odbiorcow uslug wodomierze glowne; 

9. dokonywac kontroli funkcjonowania wodomierzy glownych z wlasnej inicjatywy, bez 

pobierania dodatkowych oplat z tego tytulu lub na wniosek odbiorcy uslug, ktory ponosi 

koszty przeprowadzenia kontroli w przypadku stwierdzenia prawidlowego dzialania 

kontrolowanego wodomierza przez wlasciwy Urzad Miar. 

§4. 

 

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow ma 

prawo: 

1. wstepu na teren nieruchomosci lub do obiektow budowlanych nalezacych do odbiorcow uslug 

w celach i na zasadach okreslonych w art. 7 ustawy; 

2. kontrolowac prawidlowosc realizacji robot budowlanych prowadzonych w zwiazku 

z przylaczaniem nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej bedacej w posiadaniu 

przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz ich zgodnosc z wydanymi warunkami 

przylaczania do sieci; 

3. kontrolowac stan techniczny przylaczy nalezacych do odbiorcow uslug w czasie ich uzytkowania, 

na zasadach i warunkach wynikajacych z ustawy oraz umowy; 

4. zaprzestac dostaw wody lub odprowadzania sciekow od odbiorcow uslug w przypadku 

wystapienia przeslanek i w trybie okreslonym w art. 8 ustawy. 

Rozdzial III 

Warunki i tryb zawierania umow z odbiorcami uslug 

§5. 

1. Swiadczenie uslug zaopatrzenia w wode i odbioru sciekow odbywa sie w oparciu o pisemna 

umowe zawarta miedzy przedsiebiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym a odbiorca uslug, 

zgodnie z art. 6 ustawy. 

2. Umowa o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekow jest zawierana z osoba, ktorej 

nieruchomosc zostala przylaczona do sieci i ktora wystapila z pisemnym wnioskiem o zawarcie 

umowy. 

3. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia przyszlemu odbiorcy uslug wzor 

wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekow. 

4. Umowa moze byc zawarta z osobami korzystajacymi z lokali znajdujacych sie w budynku 

wielolokalowym na wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkow 

wielolokalowych, po spelnieniu warunkow okreslonych w ustawie. 

5. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne sporzadza i przedklada przyszlemu odbiorcy uslug 

projekt umowy, w terminie 7 dni od zlozenia wniosku o zawarcie umowy. 

6. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow moze byc zawarta na czas okreslony lub 

nieokreslony. 

7. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia na stronie internetowej ogolne warunki 

umow, o ile sie nimi posluguje. 

8. Postanowienia umow zawieranych przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne 

z odbiorcami uslug nie moga ograniczac praw i obowiazkow stron wynikajacych z ustawy, 

przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy lub postanowien niniejszego 
regulaminu. 

9. Umowa winna w szczegolnosci zawierac postanowienia okreslone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz 

wskazywac miejsce publikacji regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow. 



Rozdzial IV 

Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach 

§6. 

1. Rozliczenia z odbiorcami uslug za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie 

sciekow prowadzone sa przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne na podstawie 

okreslonych w taryfach cen i stawek oplat oraz ilosci dostarczanej wody i odprowadzonych 

sciekow. 

2. Ilosc dostarczanej wody ustala sie na podstawie odczytu wodomierza glownego. 

3. W przypadku braku wodomierza glownego, ilosc zuzytej wody ustala sie na podstawie 

przecietnych norm zuzycia okreslonych w przepisach wykonawczych do ustawy o zbiorowym 

o zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. 

4. Ilosc odprowadzonych sciekow ustala sie na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych na 

przylaczu kanalizacyjnym, a w razie braku tych urzadzen ilosc odprowadzonych sciekow ustala sie 

w umowie jako ilosc rowna ilosci pobranej wody lub ilosc ustalona w umowie. 

5. W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciekow uwzglednia sie ilosc bezpowrotnie zuzytej wody 

wylacznie w przypadku, gdy jej wielkosc zuzycia ustalana jest na podstawie dodatkowego 

wodomierza. 

6. Dlugosc okresu obrachunkowego okresla umowa. 

7. W przypadku niesprawnosci wodomierza glownego ilosc pobranej wody ustala sie na podstawie 

sredniego zuzycia wody w okresie 3-ch miesiecy przed stwierdzeniem nieprawidlowego dzialania 

wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe - na podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym 

okresie roku ubieglego lub sredniomiesiecznego zuzycia w roku ubieglym i liczby miesiecy 

niesprawnego dzialania wodomierza. 

Rozdzial V 

Warunki przylaczenia do sieci 

§7. 

1. Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na pisemny 

wniosek o przylaczenie i okreslenie warunkow przylaczenia, zwanych dalej "warunkami 

przylaczenia do sieci" zlozony przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie. 

2. Z wnioskiem o przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze wystepowac osoba 

posiadajaca tytul prawny do korzystania z nieruchomosci lub osoba, ktora korzysta 

z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym. 

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust.1 powinien w szczegolnosci zawierac: 

1. imie i nazwisko (lub nazwa) osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci, 

2. adres (siedziby) osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci i adres do korespondencji, 

3. oznaczenie geodezyjne podlaczanej nieruchomosci do sieci, 

4. rodzaj podlaczenia (wodociagowe, kanalizacyjne), 

5. planowana wielkosc poboru wody, jej przeznaczenia lub planowana ilosci 

odprowadzanych sciekow i okreslenie ich rodzaju,  

a w przypadku sciekow technologicznych wskazanie przewidywanej ilosci i jakosci 

odprowadzanych sciekow oraz dane o przewidywanym sposobie podczyszczania, 

6. wskazanie planowanego terminu poboru wody i odprowadzania sciekow, 

7. date i podpis osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci. 

§8. 

1. Na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci, przedsiebiorstwo 

wodociagowo kanalizacyjne, jezeli sa spelnione warunki techniczne umozliwiajace przylaczenie 

nieruchomosci do sieci, wydaje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku warunki przylaczenia do 

sieci. 
2. W razie braku mozliwosci przylaczenia nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo 

wodociagowokanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na pismie o tym 



fakcie osobe ubiegajaca sie o przylaczenie, wskazujac przyczyny, ktore uniemozliwiaja 

przylaczenie. 

3. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania. 

4. Warunki przylaczenia o ktorych mowa w ust. 1 okreslaja: 

 

1. miejsce i sposob przylaczenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej z instalacjami 

odbiorcy uslug, 

2. cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociagowej, 

3. miejsce zainstalowania wodomierza glownego oraz miejsca zainstalowania urzadzenia 

pomiarowego liczacego ilosc odprowadzonych sciekow, 

4. dopuszczalna ilosc i jakosc odprowadzanych sciekow,, 

5. termin waznosci warunkow przylaczenia do sieci. 

§9. 

Przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze nastapic po spelnieniu warunkow 

przylaczenia, o ktorych mowa w §7 i 8, a w przypadku zawarcia umowy o przylaczenie do sieci, po 

spelnieniu warunkow w niej okreslonych. 

Rozdzial VI 

Warunki techniczne okreslajace mozliwosci dostepu do uslug wodociagowo kanalizacyjnych 

§10. 

1. Ustala sie nastepujace techniczne warunki okreslajace mozliwosc dostepu do uslug 

wodociagowokanalizacyjnych swiadczonych przez przedsiebiorstwo wodociagowokanalizacyjne: 

 

1. przylacza wodociagowe nalezy wykonac z rur PEHD, 

2. srednice przylacza wodociagowego nalezy okreslic w dokumentacji technicznej, na 

podstawie informacji o maksymalnej ilosci wody dostarczanej do nieruchomosci zawartej 

w warunkach technicznych, tak aby zachowana byla predkosc w przewodzie od v=0,8 m/s 

do v=1,5 m/s, 

3. srednica maksymalna przylacza wodociagowego ograniczona jest srednica i wydajnoscia 

sieci wodociagowej w miejscu wlaczenia, 

4. w miejscu wlaczenia do sieci wodociagowej nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca, 

a obudowe zasuwy wyposazyc w skrzynke uliczna, 

5. uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglebienia przewodow 

wodociagowych w gruncie nalezy prowadzic najkrotsza, bezkolizyjna trasa, z dostepem 

do tych przewodow, 

6. przylacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PCV-U o klasie sztywnosci 

obwodowej SN8, 

7. srednice przylacza kanalizacyjnego nalezy okreslic w dokumentacji technicznej na 

podstawie bilansu odprowadzonych sciekow zachowujac samooczyszczenie 

w projektowanym kanale oraz minimalny spadek w kierunku splywu sciekow, 

8. minimalna dopuszczalna srednica przylacza kanalizacyjnego wynosi O160 mm a srednica 

maksymalna ograniczona jest srednica i wydajnoscia sieci kanalizacyjnej w miejscu 

wlaczenia, 

9. uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglebienia przewodow 

kanalizacyjnych w gruncie nalezy prowadzic najkrotsza, bezkolizyjna trasa, z dostepem 

do tych przewodow oraz zapewniajac dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przylaczu 

kanalizacyjnym, 

10. przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy 

przewidziec posredni sposob odprowadzania sciekow za pomoca urzadzen typu 

przydomowe przepompownie, 

11. rozwiazania projektowe w zakresie odprowadzania sciekow winny gwarantowac 

zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej, 

12. minimalna srednica studni kanalizacyjnej uzalezniona jest od miejsca montazu i nie moze 

byc mniejsza niz O315 mm. 



2. Szczegoly techniczne warunkow dostepu do uslug wodociagowo kanalizacyjnych okreslane sa 

w warunkach przylaczenia, o ktorych mowa w rozdziale 5 regulaminu. 

§11. 

1. Poza warunkami okreslonymi w § 10 dostep do uslug wodociagowo kanalizacyjnych 

uwarunkowany jest mozliwosciami technicznymi istniejacych urzadzen wodociagowych 

i urzadzen kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowosc, zdolnosc produkcyjna, lokalizacja 

nieruchomosci, stan techniczny urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych. 

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne udostepnia w swojej siedzibie szczegolowe 

informacje o mozliwosciach technicznych warunkujacych dostep do uslug wodociagowo 

kanalizacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1. 

3. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zapewnia realizacje inwestycji dotyczacych budowy 

oraz modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikajacym 

z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych 

opracowanego na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego obowiazujacych w gminie. 

Rozdzial VII 

Sposob dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przylacza 

§12. 

1. Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosci do sieci 

przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiebiorstwem 

wodociagowo kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz 

warunkow i sposobow dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne kontroli 

robot. 

2. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o ktorym mowa 

w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zlozenia kompletnej dokumentacji technicznej. 

3. Zakres dokumentacji technicznej okreslaja warunki przylaczenia do sieci, o ktorych mowa 

w rozdziale 5 niniejszego regulaminu. 

§13. 

1. Po pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie 

nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru nie 

dluzszy niz 5 dni od dnia zgloszenia. 

2. W ramach odbioru przylacza przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia 

zgodnosci wykonanych prac z wydanymi przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne 

warunkami przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przylacza. 

3. Odbior czesciowy lub koncowy przylaczy jest przeprowadzany przy udziale upowaznionych 

przedstawicieli stron. 

4. Wyniki prob i odbiorow sa potwierdzane przez strony w protokolach odbioru technicznego. 

5. Protokol odbioru technicznego przylacza powinien zawierac, co najmniej: 

 

1. date odbioru; 

2. przedmiot odbioru z wyszczegolnieniem przeznaczenia przylacza (rodzaju przylacza - 

wodociagowe kanalizacyjne), srednicy, materialow i dlugosci przylacza oraz rodzaju 

odprowadzanych sciekow; 

3. sklad komisji, w tym wykonawce i uzytkownika; 

4. adres nieruchomosci, do ktorej wykonano przylaczenie; 

5. podpisy czlonkow komisji. 
6. Protokol koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania podlaczenia i jego podpisanie 

przez strony upowaznia odbiorce uslug do zlozenia wniosku o zawarcie umowy. 



Rozdzial VIII 

Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglosci uslug i odpowiednich parametrow 

dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej sciekow 

§14. 

1. O przewidywanych zakloceniach w realizacji uslug zaopatrzenia w wode lub odprowadzania 

sciekow przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne winno uprzedzic odbiorcow uslug 

w sposob zwyczajowo przyjety, w szczegolnosci poprzez umieszczenie informacji na stronie 

internetowej przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego i na tablicach ogloszeniowych. 

2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obnizeniu 

jej jakosci przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne powinno poinformowac odbiorcow uslug 

w sposob zwyczajowo przyjety co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. 

3. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne ma rowniez obowiazek poinformowania odbiorcow 

uslug o zaistnialych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile 

przewidywany czas ich trwania nie przekracza 12 godzin. 

§15. 

W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin przedsiebiorstwo wodociagowo 

kanalizacyjne ma obowiazek zapewnic zastepczy punkt poboru wody i poinformowac odbiorce uslug 

o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

§16. 

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne moze odciac dostawe wody lub zamknac przylacze 

kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. 

Rozdzial IX 

Standardy obslugi odbiorcow uslug, w tym sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiana informacji 

dotyczacych w szczegolnosci zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu sciekow 

§17. 

Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zapewnia odbiorcom uslug nalezyty poziom uslugi, a w 

szczegolnosci wyodrebnia stanowisko do spraw obslugi klienta. 

§18. 

1. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zobowiazane jest do udzielania wszelkich istotnych 

informacji dotyczacych: 

 

1. prawidlowego sposobu wykonywania przez odbiorce uslug umowy o zaopatrzenie 

w wode i odprowadzanie sciekow, 

2. warunkow przylaczenia sie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, 

3. wystepujacych zaklocen w dostawach wody lub w odprowadzaniu sciekow, 

4. wystepujacych awariach urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych. 

2. Odbiorca uslug ma prawo zglaszania w formie pisemnej reklamacji dotyczacych sposobu 

wykonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne umowy, w szczegolnosci ilosci 

i jakosci swiadczonych uslug oraz wysokosci naliczonych oplat za te uslugi. 

3. Reklamacja moze zostac wniesiona w innych niz wymienione w ust. 2 przypadkach niewykonania, 

lub nienaleznego wykonania uslugi. 

4. Reklamacja powinna zawierac: 

 

1. imie i nazwisko albo nazwe lub firme oraz adres odbiorcy uslug, 

2. przedmiot reklamacji, 

3. przedstawienie okolicznosci uzasadniajacych reklamacje, 

4. numer odbiorcy uslug i numer umowy, 



5. date umowy, 

6. podpis odbiorcy uslug. 

5. Zgloszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjecia oraz ewidencji w rejestrze 

reklamacji przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego. 

6. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne rozpatruje reklamacje niezwlocznie, nie dluzej 

jednak niz w terminie 14 od dnia jej wniesienia. 

7. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje w formie 

pisemnej, ktora winna zawierac: 

 

1. nazwe przedsiebiorstwa, 

2. powolanie podstawy prawnej, 

3. rozstrzygniecie o uwzglednieniu lub odmowie uwzglednienia reklamacji, 

4. uzasadnienie odmowy uwzglednienia reklamacji, 

5. podpis upowaznionego pracownika reprezentujacego przedsiebiorstwo wodociagowo 

kanalizacyjne, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 

8. W przypadku uwzglednienia reklamacji przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne 

powiadamia pisemnie odbiorce uslug o wyniku rozpatrzenia. 

9. W przypadku odmowy uwzglednienia reklamacji w calosci lub w czesci, odpowiedz na reklamacje 

winna zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10. W siedzibie przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego winny byc udostepnione wszystkim 

zainteresowanym: 

 

1. aktualnie obowiazujace na terenie gminy Kolbudy taryfy; 

2. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu 

sciekow; 

3. tekst obowiazujacego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow; 

4. wyniki analiz jakosci wody. 

Rozdzial X 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe 

§19. 

1. Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci wodociagowej bedacej w posiadaniu 

przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach oznaczonych 

z hydrantow. 

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu 

przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego sa w szczegolnosci jednostki panstwowej strazy 

pozarnej i ochotniczej strazy pozarnej. 

3. Ilosc pobranej na cele przeciwpozarowe wody jest ustalana na podstawie skladanych przez straz 

pozarna pisemnych informacji o pobranych ilosciach. 

4. Rozliczenia za wode pobrana na cele przeciwpozarowe dokonywane sa za okresy miesieczne lub 

kwartalne. 

5. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne udostepnia punkty hydrantowe o parametrach, 

ktorymi dysponuje w danym rejonie i obciaza gmine za wode pobrana na cele przeciwpozarowe, 

stosujac ceny ustalone w taryfie. 

6. Podmioty okreslone w ust. 2, uprawnione do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci 

bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego, zobowiazane sa do 

powiadamiania przedsiebiorstwa o miejscu pozaru i poboru niezwlocznie po otrzymaniu 

zgloszenia. 

  



Rozdział XI. 

Przepisy koncowe 

§40. 

W sprawach nie objetych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.Nr 

72, poz.747 z p.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§41. 

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zobowiazane jest do udostepnienia na zadanie Odbiorcy 

niniejszego regulaminu. 

§42. 

1. Uchyla sie uchwale nr XXX/267/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 

uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow" obowiazujacego na terenie 

Gminy Kolbudy. 

2. Traci moc uchwala nr XLIII/280/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 8 pazdziernika 2002r. 

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow, obowiazujacego 

na terenie Gminy Kolbudy". 

§43. 

Wykonanie uchwały powierza sie Wojtowi Gminy Kolbudy. 

§44. 

 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 

Wojewodztwa Pomorskiego. 

 


