
Załącznik
do Uchwały Nr II-5/02

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 listopada 2002 r.

Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujący na obszarze Gminy Baborów

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy  regulamin  dotyczy  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  zbiorowego 
odprowadzania ścieków, realizowanego przez uprawnione przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne, na obszarze Gminy Baborów.

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia przedsiębiorstwo – należy przez to rozumieć 
przedsiębiorcę  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  prowadzi 
działalność gospodarczą  w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 
poz.747)  zwanej  w  dalszej  części  regulaminu  „ustawą”,  oraz  posiada  zezwolenie  na 
prowadzenie tej działalności wydane przez właściwy organ Gminy Baborów.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, 
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  rozumie  się  działalność  polegającą  na 
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

Dostarczanie wody

§ 3

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

1. dostarczanie z sieci wodociągowej wodę odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy, 
ustalonej  według  zasad  określonych  niniejszym  regulaminem,  a  w  szczególności 
zapewnić  dostawę  wody  o  wymaganym  ciśnieniu  oraz  odpowiedniej  jakości,  które 
określają  obowiązujące  przepisy;  jakość  wody  dostarczanej  przez  przedsiębiorstwo 
stwierdza się u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem.

2. prawidłową  eksploatację  sieci  wodociągowej  wraz  z  częścią  przyłącza  do  zaworu 
głównego  za  wodomierzem  oraz  dokonywać  niezbędnych  napraw  na  swój  koszt 
z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody.

3. sprawność techniczną sieci wodociągowych.
4. dokonywanie kontroli funkcjonowania wodomierzy:

a) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, oraz
b) na  żądanie  odbiorcy  wody,  jednakże  w  przypadku  stwierdzenia  prawidłowego 

funkcjonowania wodomierza przez legalizatora – na koszt odbiorcy.



5. wydawanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia instalacji wodociągowej 
budynku  do  sieci  wodociągowej  będącej  w  eksploatacji  przedsiębiorstwa  oraz 
uzgadnianie w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

6. zamontowanie wodomierza na przyłączu przed zaworem na koszt przedsiębiorstwa.

Odbiór ścieków

§ 4

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:

1. przyjęcie do systemu kanalizacyjnego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo ścieków 
bytowych,  komunalnych  oraz  przemysłowych  od  dostawców  ścieków  na  podstawie 
zawartej  z  nimi umowy ustalonej  według zasad określonych niniejszym regulaminem, 
a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych 
przypadków określonych  w rozdziale VII niniejszego regulaminu.

2. prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnych wraz z częścią przyłącza oraz dokonywać 
niezbędnych  napraw  na  swój  koszt,  z  wyjątkiem  usuwania  zatorów  i  uszkodzeń 
spowodowanych przez dostawcę ścieków.

3. wydanie  warunków technicznych  niezbędnych  do  podłączenia  do  sieci  kanalizacyjnej 
będącej w eksploatacji przedsiębiorstwa.

4. kontrolowanie odprowadzania ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi 
normami  oraz  sygnalizować  właściwym  władzom  o  wszelkich  zagrożeniach 
spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm.

5. określanie jakości dostarczanych ścieków w pierwszej studzience od strony budynku na 
przykanaliku sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez przedsiębiorstw (granica podziału 
stron).

§ 5

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1. kontrolować prawidłowość realizacji  robót  zgodnie  z  wydanymi przez  nią  warunkami 
technicznymi.

2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora 
dokumentów stwierdzających,  iż  nowy obiekt  został  wykonany  zgodnie  z  przepisami 
prawa budowlanego i sanitarnego.

3. obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli  i  analiz,  jeżeli 
zostanie  stwierdzone  nieprawidłowe  eksploatowanie  instalacji  kanalizacyjnej 
przekraczającej dopuszczalne warunki.

4. w  razie  stwierdzenia  przekroczenia  dopuszczalnych  zanieczyszczeń  określonych 
w załączniku do umowy – naliczać opłatę dodatkową określoną w taryfie cen i opłat za 
odprowadzanie ścieków zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie.

Prawa i obowiązki odbiorcy wody

§ 6

Odbiorca wody ma prawo:

1. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę.
2. żądać  od  przedsiębiorstwa  w  uzasadnionych  przypadkach  przeprowadzenia  kontroli 

funkcjonowania wodomierza.
3. żądać upustów w przypadku dostawy wody obniżonej jakości (upusty określa umowa).
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§ 7

Odbiorca wody zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny 
z  przepisami  ustawy  i  nie  powodujący  pogorszenia  jakości  usług  świadczonych  przez 
przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a 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 wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji 
centralnego ogrzewania oraz uniknięcia wszelkich zdarzeń hydraulicznych.

2. zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  nie  uprawnionych  do  pomieszczenia,  w  którym 
zainstalowany jest wodomierz,

3. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowego wstępu 
na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz 
niniejszego regulaminu,

4. wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem.
5. wykorzystywania  wody  z  sieci  wodociągowej  i  przyłącza  kanalizacyjnego  wyłącznie 

w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Prawa i obowiązki dostawcy ścieków

§ 8

Dostawca ścieków ma prawo:

1. do nieprzerwanego odbioru ścieków.
2. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości opłat za ścieki.
3. żądania  odszkodowania  za  szkody  powstałe  z  winy  przedsiębiorstwa  mające  związek 

z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

§ 9

Dostawca ścieków zobowiązany jest  do korzystania  z  odbioru ścieków w sposób zgodny 
z  przepisami  ustawy  i  nie  powodujący  pogorszenia  jakości  usług  świadczonych  przez 
przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  oraz  nie  utrudniający  działalności 
przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
1. wykonywania  na  swój  koszt  wszelkich  napraw  instalacji  kanalizacyjnej  do  pierwszej 

studzienki rewizyjnej będącej na majątku przedsiębiorstwa licząc od strony budynku,
2. powiadamiania  przedsiębiorstwa  o  posiadanych  własnych  ujęciach  wody  w  celu 

umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,
3. wykonywania  uszczelnień  oraz  zamontowania  na  swój  koszt  niezbędnych  urządzeń 

zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków do sieci kanalizacyjnej,
4. wykorzystywania  swojego  przyłącza  wyłącznie  na  użytek  własny  i  tylko  do  ścieków 

sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,
5. likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników 

bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,
6. stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie 

instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.
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Rozdział III
Zasady zawierania i rozwiązywania umów 
z odbiorcami wody i dostawcami ścieków

§ 10

1. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

2. Podpisanie  umowy  o  dostarczanie  wody  i  odprowadzanie  ścieków  następuje  po 
podpisaniu przez  strony protokółów z  prób  i  odbiorów prac  budowlano-montażowych 
wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

3. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw 
i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do 
ustawy oraz z niniejszego regulaminu.

4. W  przypadku  zmiany  odbiorcy  usług,  następuje  wygaśnięcie  umowy  zawartej 
z dotychczasowym odbiorcą.

5. Integralną  część  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  i  odprowadzanie  ścieków  stanowi 
załącznik,  składany  przez  odbiorcę  usług  przy  zawieraniu  umowy  i  aktualizowany 
każdorazowo  po  zmianie  warunków  korzystania  z  usług,  określający  charakterystykę 
zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również 
jakość odprowadzanych ścieków.

6. Miejscem  dostarczania  wody  przez  przedsiębiorstwo  (miejscem  wydania  rzeczy 
w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór głównym za wodomierzem.

7. Po upływie terminu wypowiedzenia przedsiębiorstwo zaniecha dostawy i odbioru ścieków 
może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odbiór ścieków.

8. Koszty  związane  z  rozwiązaniem  umowy,  tj.  m.  in.  za  zamknięcie  lub  likwidację 
przyłącza wody lub kanalizacji ponosi strona z winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy.

9. Umowy  zawierane  są  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  wypowiedzenia  ich  przez 
strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

10. W  przypadku  uporczywego  przekraczania  warunków  określonych  w  umowie  oraz 
niepodejmowania  przez  dostawcę ścieków działań  na  rzecz  poprawy jakości  ścieków, 
spółce przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11

Rozliczenia  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  są 
prowadzone  przez  zakład  z  odbiorcami  usług  na  podstawie  określonych  w  taryfach  cen 
i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia  umów z  użytkownikami  lokali  w budynkach wielolokalowych 

ilość  dostarczonej  wody  ustala  się  na  podstawie  zainstalowanych  tam  wodomierzy, 
z  uwzględnieniem różnicy wynikającej  pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, 
a  sumą  odczytów  z  wodomierzy  w  lokalach,  którą  pokrywa  właściciel 
lub zarządca budynku.

3. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych 
norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

4. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia lub średnie zużycie 
z ostatnich 6 miesięcy przed awarią.

5. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
6. W razie  braku  urządzeń  pomiarowych  ilość  odprowadzanych  ścieków ustala  się  jako 

równą ilości dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody 
z innych źródeł.
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7. W  rozliczeniach  ilości  odprowadzanych  ścieków  ilość  bezpowrotnie  zużytej  wody 
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest 
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

8. Przed  zainstalowaniem  dodatkowego  wodomierza  upoważniony  przedstawiciel 
przedsiębiorstwa w każdym przypadku indywidualnie dokona oceny, czy woda jest zużyta 
faktycznie bezpowrotnie.

§ 12

1. Strony  określają  w  umowie  okres  obrachunkowy  oraz  skutki  niedotrzymania  terminu 
zapłaty, jak również uiszczanie opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uiszczania należności.

§ 13

1. Przy  rozliczeniach  z  odbiorcami  przedsiębiorstwo  obowiązane  jest  stosować  taryfę 
zatwierdzoną uchwała Rady Gminy.

2. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem 
jej w życie.

3. Taryfa  obowiązuje  przez  1  rok,  od  dnia  wejścia  w  życie  Uchwały  Rady  Miejskiej 
w Baborowie.

4. Zmiana  taryfy  nie  wymaga  zmiany  umowy  o  dostarczanie  wody  i  odprowadzanie 
ścieków.

§ 14

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wodę:
1. pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2. zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
3. zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

§ 15

1. Jeżeli  opłaty  nie  są  wnoszone  przez  odbiorcę  usług  w  oznaczonym  terminie, 
przedsiębiorstwo   po  uprzednim  wysłaniu  upomnienia  i  wyznaczeniu  dodatkowego 
14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach 
z tytułu nie regulowania należności – ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości 
nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe, a po jej rozwiązaniu może zlikwidować 
przyłącz wodny i kanalizacyjny, po wcześniejszym zawiadomieniu o takim zamiarze na 
20  dni  przed  zaniechaniem  świadczenia  usług  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego 
i Zarząd Gminy z jednoczesnym zapewnieniem zastępczego źródła poboru wody.

2. Wznowienie  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków poprzez  otwarcie  przyłącza 
następuje  po  udokumentowaniu  przez  odbiorcę  uiszczenia  należnych  kwot  wraz 
z  odsetkami  ustawowymi,  opłaceniu  kosztów  poniesionych  przez  przedsiębiorstwo 
związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
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§ 16

Sposób  zapewnienia  realizacji  budowy  i  rozbudowy  urządzeń  wodociągowych 
i kanalizacyjnych, realizację budowy przyłączy, wskazanie strony ponoszącej koszty budowy 
przyłącza  i  montażu  urządzeń  pomiarowych  określa  art.  15  ustawy,  a  kwestie  dotyczące 
przekazania wybudowanego przez odbiorcę przyłącza uregulowane zostały w art. 31 ustawy.

§ 17

1. Przyłączenie  do  sieci  następuje  po  złożeniu  wniosku  o  przyłączenie  do  sieci 
wodociągowej  i  kanalizacyjnej  przez  osobę,  posiadającą  tytuł  prawny  do  korzystania 
z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym 
wniosek o określenie warunków przyłączenia.

3. Wzór  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.2,  ustala  przedsiębiorstwo  wodociągowo-
kanalizacyjne.

§ 18

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności 
zawierać:

a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) określenie:

- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- charakterystyki zużycia wody,
- rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości 

odprowadzanych ścieków,
- przeznaczenia wody,

a) informacje  określające  charakterystykę  techniczną  obiektu,  do  którego  będzie 
dostarczana woda, w szczególności:
- powierzchnię  użytkową  i  rodzaj  lokali  (mieszkalne,  użytkowe)  w  budynkach 

zasilanych w wodę,
- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające 

ścieki,
b) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku,  o  którym mowa w ust.  1,  osoba ubiegająca  się  o  przyłączenie do sieci, 
powinna załączyć:
a) dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  korzystania  z  nieruchomości,  której 

dotyczy wniosek,
b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, 

względem istniejących sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  oraz  innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 19

Warunkiem przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest  realizacja zapisów 
umowy o przyłączenie do sieci , a w szczególności :
- wykonanie  przyłącza  w  miejscu  wskazanym  przez  przedsiębiorstwo  zgodnie 

z opracowanym PT,
- przedstawienie protokołu odbioru przyłącza,
- przedstawienie  dokumentów  potwierdzających  prawo  do  dysponowania  obiektem 

przyłączanym.
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§ 20

Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
1. strony zawierające umowę,
2. zakres  prac  projektowych  i  budowlano-montażowych  oraz  prac  związanych 

z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,
3. sposób koordynacji  prac wykonawczych przez strony oraz kontroli  dotrzymywania 

wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
4. terminy:

a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób 
i odbiorów częściowych,

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
5. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
6. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

§ 21

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia  realizacji  prac projektowych 
i budowlano-montażowych.

2. Określone  w  umowie  o  przyłączenie  próby  i  odbiory  częściowe  oraz  końcowe  są 
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki  prób  i  odbiorów,  o  których  mowa  w  ust.  2,  są  potwierdzane  przez  strony 
w protokółach, których wzory określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

4. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbiorów następuje dostawa wody i odbiór ścieków.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające dostęp do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 22

Potencjalni  odbiorcy  usług  wodociągowo-kanalizacyjnych  mogą  uzyskać  informacje 
dotyczące dostępności tych usług:
1. w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, udostępniających nieodpłatnie:

a) wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin świadczenia usług,
d) wzory umów o dostawie wody i odprowadzaniu ścieków oraz przyłączeniu do sieci 

oraz wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
2. w Urzędzie Gminy.

Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, 
a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 23

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom 
usług  informacji  dotyczących  występujących  zakłóceń  zaopatrzenia  w  wodę 
i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  może  nastąpić  bez 
uprzedniego  zawiadomienia  odbiorców  w  przypadkach,  gdy  występują  warunki 
stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia 
usług, w szczególności gdy:
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a) z  powodu awarii  sieci  nie  ma możliwości  prowadzenia  zaopatrzenia  w wodę lub 
odprowadzania ścieków,

b) 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.

4. Wystąpienie  przerwy  w  dostawie  wody  może  mieć  miejsce  w  przypadku  awarii  lub 
planowanych prac konserwacyjno-remontowych.

5. O  planowanych  przerwach  w  dostawie  wody,  przedsiębiorstwo  powinna  powiadomić 
odbiorcę  usług  najpóźniej  na  7  dni  przed  planowanym terminem w przypadku  robót 
remontowych, a na 2 dni w przypadku prac konserwacyjnych. 

6. W  razie  przerwy  przekraczającej  12  godzin,  przedsiębiorstwo  powinno  zapewnić 
zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji.

7. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
a) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,
b) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

8. W  czasie  trwania  klęski,  przedsiębiorstwo  ma  prawo  wprowadzić  ograniczenia 
w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców 
usług o tych ograniczeniach.

9. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją Burmistrza 
wydaną  na  podstawie  art.  105  ustawy „prawo wodne”  w  przypadku  wystąpienia  siły 
wyższej.

§ 24

1.  Jeżeli  strony nie  ustaliły  w umowie  o zaopatrzenie  w wodę i  odprowadzanie  ścieków 
inaczej, obowiązują określone wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, 
w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej 
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

2. Udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12  godzin  – na  telefoniczne  żądanie  określenia  przewidywanego terminu usunięcia 

przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego.

§ 25

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców 
usług  o  planowanych  zmianach  warunków  technicznych  zaopatrzenia  w  wodę 
i  odprowadzania  ścieków  z  wyprzedzeniem  umożliwiającym  dostosowanie  instalacji  do 
nowych warunków, nie krótszym niż 6 miesięcy.

§ 26

1. Odbiorca  usług  ma  prawo  zgłaszania  reklamacji  dotyczących  ilości  i  jakości 
świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje,  o  których  mowa  w  ust.  1,  wnoszone  są  na  piśmie  osobiście  przez 
zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty 
elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  zobowiązane  jest  do  powiadomienia 
zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.
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§ 27

Przedsiębiorstwo  jest  zobowiązane  do  regularnego  informowania  odbiorców  usług 
(co  6  miesięcy)  o  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia,  w  formie  obwieszczeń  na 
tablicach ogłoszeń.

Rozdział VIII
Postanowienia ogólne

§ 28

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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