
UCHWALA XL/200/2017 
RADY GMINY PACANOW 

28 kwietnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie 

Gminy Pacanow. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gmiimym (Dz.U. 
z 2016 poz. 446) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? 
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Pacanow uchwala, 
CO nast^puje: 

§1. 
Uchwala si^ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy Pacanow, 
stanowi^cy zai^cznik do niniejszej uchwaly. 

§2. 
Wykonanie uchwaiy powierza si^ Wqjtowi Gminy Pacanow. 

§3. 
Traci moc uchwata Nr XL/208/05 Rady Gminy Pacanow z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow, oraz uchwala Nr XLDC/237/06 z 
dnia 30 czerwca 2006r w sprawie zmiany uchwaiy Rady Gminy Pacanow Nr XL/208/05 z dnia 28 
listopada 2005 roku dotycz^cej uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow 
na terenie Gminy Pacanow 

§4. 
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego i wchodzi w 
zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia. 

Jan Nowkkl 



Uzasadnienie 
d.Uch„a,,Nr..XV^OO/^A 

Rady Gminy Pacanow z dnia :^i^^.Ci.^r..£(Qi^.'^ 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy 
Pacanow. 

Dziataj^c zgodnie z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wed? 
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, Urz^d Gminy w Pacanowie przedktada nowy projekt 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow. 

Dotychczas obowi^zujqcy regulamin zostal zatwierdzony przez Rad? Gminy Pacanow w 
listopadzie 2005 roku i aktxializowany w czerwcu 2006r. 

Koniecznosc zmiany regulaminu wynika z licznych nowelizacji wyzej powoianej ustawy, 
w szczegolnosci zmian oraz dodania nowych definicji okreslen w niej zawartych. Nowy regulamin 
wprowadza rowniez zapisy umozliwiaj^ce rozliczenie mieszkancow gminy korzystaj^cych z sieci 
wodoci^gowej i kanalizacyjnej w systemie przedpiatowym. 

W0 rr G M I N / 



Zatycznik nr 1 do Uchwaiy XL/200/2017 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy Pacanow 

Rozdziat I 
Postanowienia ogolne 

§1. 
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodf oraz zbiorowego odprowadzania sciekow na 
terenie gminy Pacanow. 
2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wod? rozumie si? dzialalnosc polegajycy na ujmowaniu, uzdatnianiu i 
dostarczaniu wody. 
3. Przez zbiorowe odprowadzanie sciekow rozumie si? dzialalnosd polegajycy na odprowadzaniu i oczyszczaniu 
sciekow. 
4. Ilekroc w regulaminie niniejszym uzywa si? okreslenia „ustawa" nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 7 
czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 328). 

§2. 
1. Odbiorcy ustug w znaczeniu niniejszego regulaminu jest kazdy, kto korzysta z ushxg wodociygowo-
kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania sciekow na 
podstawie zawartej umowy. 
2. Dostawcy ushig w znaczeniu niniejszego regulaminu jest Gmina Pacanow w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wod? i odprowadzenia sciekow na podstawie zawartej umowy 

§3. 
Dostarczanie wody lub odprowadzanie sciekow odbywa si? na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wod? lub 
odprowadzaniu sciekow zawartej mi?dzy Dostawcy a Odbiorcy. 

Rozdziat II 
Zawieranie umow 

§4. 
1. Zawarcie umowy nast?puje na wniosek osoby, ktorej nieruchomosc zostata przylyczona do sieci. 
2. Umowa moze bye zawarta z osoby, ktora posiada tytul prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do 
ktorego ma bye dostarczona woda lub, z ktorego majy bye odprowadzone scieki, a w uzasadnionych 
przypadkach z osoby, ktora korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym. 
3. Jezeli nieruchomosc zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z wlascicielem 
budynku lub zarzydcy nieruchomosci. 
4. Na wniosek wiasciciela lub zarzydcy budynku wielolokalowego, o ktorym mowa w ust. 3 Dostawca zawiera 
umowy z korzystajycymi z lokali osobami, jezeli sy spelnione nast?pujyce warunki: 
a) lokale wyposazone sy w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiyzujycymi warunkami technicznymi przy 
punktach czerpalnych, 
b) mozliwy jest odczyt wodomierzy w terminach uzgodnionych mi?dzy Dostawcy, a wlascicielem lub zarzydcy 
budynku, 
c) zarzydca budynku lub wlasciciel rozlicza roznic? mi?dzy wodomierzem glownym, a sumy wskazan 
wodomierzy zainstalowanych na punktach czerpalnych i reguluje w/w roznic? zgodnie z umowy zawarty z 
Dostawcy, 
d) uzgodniony zostal przez strony sposob przerwania dostarczania wody do lokalu bez zaklocenia dostaw w 
pozostalych lokalach. 
5. Dostawca moze wyrazic zgod? na zawarcie umow z korzystajycymi z lokali osobami, o ktorych mowa w art. 6 
ust. 5 ustawy, rowniez w przypadku, gdy nie sy spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. 

§5. 
1. Umowa moze bye zawarta na czas nieokreslony lub okreslony. 
2. Umowa winna okreslac mozliwosc jej rozwiyzania w przypadkach okreslonych przepisami kodeksu 
cywilnego oraz art. 8 ustawy. 
3. Umowa zawarta na czas nieokreslony winna dopuszczac jej rozwiyzanie przez Odbiorc? za wypowiedzeniem 
lub na zgodny wniosek stron. 



4. Rozwiyzanie lub wygasni?cie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawc? srodkow technicznych 
uniemozliwiajycych dalsze korzystanie z ushig. 

§6. 
W umowach dotyczycych odprowadzania sciekow Dostawca uwzgl?dnia postanowienia wynikajyce z 
rozporzydzenia ministra wlasciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na 
podstawie art. 11 ustawy 

Rozdziat III 
Obowiqzki Zaktadu 

§7. 
1. Dostawca ma obowiyzek zapewnic zdolnosc posiadanych urzydzen wodociygowo-kanalizacyjnych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem, oraz dostawy wody i odprowadzania 
sciekow w sposob ciygly i niezawodny a takze zapewnic nalezyty jakosc dostarczanej wody i odprowadzanych 
sciekow. 
2. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadac jakosciowo wymaganiom okreslonym przez 
ministra zdrowia. 
3. Dostawca ma obowiyzek przyj?cia sciekow komunalnych z gospodarstw domowych z terenu gminy Pacanow 
nie podlyczonych do sieci kanalizacyjnej. 

§8. 
1. Dostawca obowiyzany jest do zapewnienia prawidlowej eksploatacji posiadanej sieci wodociygowej i 
kanalizacyjnej. 
2. Dostawca jest obowiyzany do regulamego informowania rady gminy o jako^ci wody przeznaczonej do 
spozycia przez ludzi. 

§9. 
W razie przerwy w dostawie wody przekraczajycej 12 godzin Dostawca powinien zapewnic zast?pczy punkt 
poboru wody i poinformowac Odbiorc? o jego lokalizacji. 

§ 10. 
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Dostawca powinien poinformowac odbiorcow 
w sposob zwyczajowo przyj?ty co najmniej na dwa dni przed ich planowanym terminem. 

§ 11. 
1. Dostawca zobowiyzany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza glownego wraz z 
zaworem glownym. 
2. Zawor glowny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak rowniez 
miejscem rozdzialu przylycza wodociygowego i instalacji wewn?trznej. 

Rozdziat IV 
Sposob rozliczen 

§12. 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow sy prowadzone przez 
Dostawc? z odbiorcami ushig na podstawie okreslonych w taryfach cen i stawek oplat oraz ilosci dostarczanej 
wody i odprowadzanych sciekow. 

§13. 
1. Ilosc dostarczonej wody ustala si? na podstawie odczytu wodomierza glownego. 
2. W przypadku zawarcia umow z uzytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilosc dostarczonej wody 
ustala si? na podstawie zainstalowanych tarn wodomierzy, z uwzgl?dnieniem roznicy wynikajycej pomi?dzy 
odczytem na wodomierzu glownym a sumy odczytow z wodomierzy w lokalach. 
3. Dostawca moze zainstalowac u Odbiorcy wodomierz przedplatowy: 
a) na wniosek Odbiorcy; 
b) w przypadku, gdy odbiorca nie posiada tytulu prawnego do nieruchomosci lub lokalu, do ktorego 
dostarczana jest woda. 
c) w przypadku gdy Odbiorca zalega z platnosciami za zuzyty wod? i odprowadzone scieki 



4. Umowa na swiadczenie ushig przy zastosowaniu Hcznika przedplatowego winna zawierac: 
a) informacje o przewidywanej do odbioru iloSci wody i/lub odprowadzonych sciekow; 
b) sposob prowadzenia rozHczen; 
c) okres obowiyzywania umowy. 

§ 14. 
W przypadku braku wodomierza ilosc zuzytej wody okresla si? na podstawie przeci?tnych norm zuzycia 
okreslonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. 

§15. 
1. W przypadku awarii wodomierza stosuje si? przeci?tne normy zuzycia, uwzgl?dniajyce srednie zuzycie z 
ostamich 4 kwartatow przed awariy. 
2. W przypadku awarii wodomierza dla przylycza, ktorego czas eksploatacji nie przekracza 4 kwartatow, ilosc 
zuzytej wody okresla si? na podstawie przeci?tnych norm zuzycia obliczanych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. 

§ 16. 
1. Ilosc odprowadzanych sciekow ustala si? na podstawie wskazan urzydzen pomiarowych. 
2. W razie braku urzydzen pomiarowych ilosc odprowadzanych sciekow ustala si? jako rowny ilosci 
dostarczonej wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza. 

§ 17. 
W rozliczeniach ilosci odprowadzanych sciekow ilosc bezpowrotnie zuzytej wody uwzgl?dnia si? wylyczenie w 
przypadkach, gdy wielkosc jej zuzycia na ten eel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 
zainstalowanego na koszt wiasciciela nieruchomosci. 

§ 18. 
1. Strony okresly w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zaplaty jak rowniez 
sposob uiszczania oplat. 
2. Wniesienie przez odbiorc? reklamacji nie wstrzymuje obowiyzku uregulowania naleznosci. 

§ 19. 
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Zakiad obowiyzany jest stosowa6 taryf? zatwierdzony uchwaiy rady gminy 
bydz wprowadzony w trybie art. 24 ust. 8 ustawy. 

§20. 
Taryfa wymaga ogtoszenia w miejscowej prasie lub w sposob zwyczajowo przyj?ty, co najmniej na 7 dni przed 
wejsciem jej w zycie. 

§21. 
1. Taryfa obowiyzuje przez 1 rok. 
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie sciekow. 

§22. 
Koszty poboru wody do celow przeciwpozarowych rozlicza Dostawca. 

Rozdziat V 
Warunid przytqczenia do sieci 

§23. 
1. Z wnioskiem o przytyczenie do sieci wodociygowej lub kanalizacyjnej moze wystypic osoba posiadajyca tytut 
prawny do korzystania z nieruchomosci, ktora ma bye przytyczona do sieci. 
2. Wniosek o ktorym mowa w pkt. 1 powinien w szczegohiosci zawierac: 
a) dane dotyczyce identyfikacji wnioskodawcy 
b) adres podtyczanej nieruchomosci 
c) rodzaj podtyczenia (wodociygowe, kanalizacyjne) 
d) dane wykonawcy 
e) dat? i podpis wnioskodawcy 
3. W uzasadnionych przypadkach Dostawca moze wyrazic zgod? na przytyczenie osobie, ktora korzysta z 
nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym. 
4. Do wniosku nalezy dolyczyc: 



a) dokument potwierdzajycy tytui prawny do korzystania z nieruchomosci, ktorej dotyczy wniosek a w 
przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym opis jego statusu prawnego w stosunku do 
nieruchomosci 
b) potwierdzony kopi? aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej okreslajyca usytuowanie nieruchomosci 
wzgl^dem istniejycych sieci wodociygowych lub kanalizacyjnych, oraz innych obiektow i urzydzen uzbrojenia 
terenu. 

§24. 
Dostawca okresla warunki techniczne przylyczenia nieruchomosci do sieci i przekazuje je wnioskodawcy w 
terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku, 

§25. 
1. Warunkiem przystypienia do robot przylyczenia nieruchomosci do sieci jest: 
a) wykonanie na koszt wnioskodawcy przez projektanta posiadajycego odpowiednie uprawnienia budowlane 

dokumentacji technicznej wraz z opisem i niezb?dnymi uzgodnieniami. 
b) dokonanie obowiyzkow wynikajycych z art. 29a, 30 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 290) z pozniejszymi zmianami 
2. Przed podpisaniem umowy na dostaw? wody i odprowadzenie sciekow; 
a) Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przylycza pod kytem spelnienia wydanych warunkow 

technicznych. 
b) Wnioskodawca dokonuje inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przylycza i przekazuje jy Dostawcy. 
3. Realizacj? budowy przylycza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczen przewidzianych do lokalizacji 
wodomierza glownego jak rowniez urzydzen pomiarowych odprowadzanych sciekow zapewnia na wlasny koszt 
osoba ubiegajyca si? o przylyczenie nieruchomosci do sieci wodociygowej lub kanalizacyjnej. 
4. Jezeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie sciekow nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za 
zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylyczy wodociygowych lub instalacji i 
przylyczy kanalizacyjnych z urzydzeniem pomiarowym wlycznie. 
Wodomierze poza wodomierzem glownym sy cz?sciy instalacji wewn?trznej i ich montaz, utrzymanie oraz 
legalizacja obciyza eksploatatora instalacji. 

Rozdzial VI 
Sposob dokonywania odbioru przez Zakiad wykonanego przylycza 

§26. 
1. Wykonane przylycza podlegajy odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Dostawcy w obecnosci osoby 
ubiegajycej si? o przylyczenie do sieci oraz wykonawcy robot. 
2. Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania przylyczy z dokumentacjy projektowy i warunkami 
przylyczenia nieruchomosci, a w szczegolnosci na kontroli: 
a) ulozenia rur w otwartym wykopie, 
b) wlyczenia do sieci wodociygowej lub kanalizacyjnej, 
c) wykonania zabudowy zestawu wodomierzowego na przylyczu wodociygowym w obiekcie lub studzienki 
wodomierzowej, 
d) wykonania studzienek kanalizacyjnych na przylyczu kanalizacyjnym, 
e) wykonania studzienki wodomierzowej na przylyczu wodociygowym. 
3. Jezeli „Warunki przylyczenia do sieci wodociygowej lub kanalizacyjnej" obejmowaly rowniez obowiyzek 
wybudowania przez przyszlego Odbiorc? ze srodkow wlasnych, urzydzen wodociygowych lub kanalizacyjnych, 
to warunkiem przystypienia do odbioru przylycza moze bye wczesniejszy odbior tych urzydzen. 
4. Okreslone w warunkach przylyczenia proby i odbiory cz?sciowe oraz koncowe sy przeprowadzane przy 
udziale upowaznionych przedstawicieli stron. 
5. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem przylycza. Wszelkie odcinki przylycza ulegajyce zakryciu (tzw. 
prace zanikajyce) nalezy zglaszac do odbioru przed zasypaniem. 
6. Przed zasypaniem nalezy wykonac operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, 
dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden dostarcza si? do Dostawcy a drugi do odpowiedniego Urz?du 
zajmujycego si? aktualizacjy dokumentacji geodezyjny. 

§27. 
1. Po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, zakiad uzgadnia jego termin, nie dhizej 
niz trzy dni po dacie zgloszenia. 
2. Wyniki prob i obior6w, sy potwierdzone przez strony w sporzydzonych protokolach. 



§28. 
1. Zgloszenie odbioru technicznego przylycza powinno zawierac co najmniej: 
a) dane identyfikujyce inwestora i adres przylycza, 
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawc?, 
c) inne warunki odbioru np. zamkni?cie sieci eksploatowanej. 
2. Protokol odbioru technicznego przylycza powinien zawierac co najmniej: 
a) dane techniczne charakteryzujyce przedmiot odbioru (srednica, material, dlugosc, elementy uzbrojenia), 
b) rodzaj odprowadzanych sciekow, dla przylycza kanalizacyjnego, 
c) sklad i podpisy czlonkow komisji dokonujycej odbioru, 
d) uwagi dotyczyce roznic pomi?dzy projektem a realizacjy przylycza. 

§29. 
Dostawca prawo odmowic: 
1. Wydania prawa warunkow przylyczenia sieci i warunkow przylyczenia nieruchomosci w przypadku braku 
warunkow technicznych umozliwiajycych realizacj? ushig. 
2. Przylyczenia nieruchomosci do sieci i zawarcia umowy, gdy przylycze zostalo wykonane bez uzyskania 
warunkow przylyczenia nieruchomosci, bydz zostalo wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przylyczenia 
nieruchomosci lub zostalo wykonane bez zawarcia umowy przylyczeniowej. 

Rozdzial VII 
Obsluga i prawa odbiorcy using 

§30. 
Dostawca winien zapewnic odbiorcom nalezyty poziom ushigi a szczegolnie winien wyodr?bnic stanowisko 
pracy do spraw obshigi klienta. 

§31. 
1. W siedzibie Dostawcy winny bye udost?pnione wszystkim zainteresowanym: 
a) aktualne obowiyzujyce na terenie gminy taryfy cen i stawek oplat, 
b) tekst jednolity ,3^egulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow", obowiyzujycego na terenie gminy, 
c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody, 
d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow wraz z 
wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

§32. 
1. Dostawca ma obowiyzek poinformowania Odbiorcow o planowanych przerwach lub ograniczeniach w 
dostawie wody w sposob zwyczajowo przyj?ty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym. 
2. Dostawca ma rowniez obowiyzek niezwlocznie poinformowac Odbiorcow, w sposob zwyczajowo przyj?ty, o 
zaistniatych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 
12 godzin. 

§33. 
Dostawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale w zwiyzku z wstrzymaniem lub ograniczeniem 
swiadczenia ushig, chyba ze nie ponosi winy. Zakiad wolny jest od odpowiedzialnosci w szczegolnosci 
wowczas, gdy przerwa lub ograniczenie swiadczenia ushig wynikafy z: 
a) dzialania sity wyzszej, w tym zwlaszcza sil przyrody, 
b) dzialania lub zaniechania osob lub podmiotow za ktore Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym 
samego Odbiorcy, 
c) potrzeby ochrony zycia lub zdrowia ludzkiego oraz srodowiska naturalnego, a takze potrzeb 
przeciwpozarowych. 

§34. 
1. Kazdy odbiorca ma prawo zgloszenia reklamacji dotyczycych sposobu wykonywania przez Dostawc? umowy, 
w szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych ushig oraz wysokosci oplat za te ushigi. 
2. Reklamacja jest zglaszana w formie pisemnej. 
3. Dostawca jest zobowiyzany rozpatrzec reklamacj? bez zb?dnej zwloki. 



Rozdzial VIII 
Prawa Dostawcy 

§35. 
Dostawca ma prawo odmowic przylyczenia do sieci jesli przylycze zostalo wykonane bez uzyskania zgody 
Zakladu bydz zostalo wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

§36. 
Dostawca ma prawo odmowic zawarcia umowy na dostaw? wody lub odprowadzanie sciekow, gdy 
wnioskodawca nie spelni warunkow okreslonych w art. 6 ustawy. 

§37. 
Dostawca moze odciyc dostaw? wody lub zamknyd przylycze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach 
okreslonych w art. 8 ustawy. 

§38. 
Dostawca moze odmowic ponownego zawarcia umowy na dostaw? wody lub odprowadzanie sciekow, jesli nie 
zostaly usuni?te przeszkody b?dyce przyczyny zaniechania swiadczenia ushig. 

§39. 
Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy majy prawo wst?pu na teren nieruchomosci lub do pomieszczen kazdego, 
kto korzysta z ushig, w celu przeprowadzenia kontroli urzydzenia pomiarowego, wodomierza glownego lub 
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazan, dokonania badari i pomiarow, 
przeprowadzania przeglydow i napraw urzydzeii posiadanych przez Dostawc?, a takze sprawdzenia ilosci i 
jakosci sciekow wprowadzanych do sieci. 

Rozdziat IX 
Obowiyzki odbiorcow ustug 

§40. 
Zamierzajycy korzystad z ushig zaopatrzenia w wod? lub odprowadzania sciekow winien wystypic z wnioskiem 
0 zawarcie umowy do Dostawcy. 

§41. 
Odbiorca winien zapewnic niezawodne dzialanie wodomierzy i urzydzen pomiarowych poprzez ich odpowiednie 
zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a takze prawidlowe 
utrzymanie studzienki czy tez pomieszczenia, w ktorym sy zamontowane oraz dost?pu osob nieuprawnionych do 
tych pomieszczen. 

§42. 
Odbiorca ushig zobowiyzany jest do natychmiastowego powiadamiania Dostawcy o wszelkich stwierdzonych 
uszkodzeniach wodomierza gl6wnego lub urzydzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby. 

§43. 
Odbiorca zobowiyzany jest do powiadamiania Dostawcy o zmianach wlasnosciowych nieruchomosci lub 
zmianach uzytkownika lokalu. 

§44. 
Odbiorca winien powiadomi^ Dostawc? o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewn?trznej, ktore 
mogy miec wplyw na dzialanie sieci. 

§45. 
Wlasciciel nieruchomosci na ktorej powstajy scieki zobowiyzany jest do natychmiastowego powiadomienia 
Dostawcy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakosci sciekow odbiegajycych od warunkow umowy. 

§46. 
Odbiorca jest zobowiyzany do terminowego regulowania naleznosci za dostaw? wody i odprowadzanie sciekow. 

§47. 
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowac wody i uzywac jy zgodnie z przeznaczeniem. 



§48. 
Odbiorcy ushig zobowiyzani sy do korzystania z zaopatrzenia w wod? i odprowadzania sciekow w sposob 
zgodny z przepisami ustawy i nie powodujycy pogorszenia jakosci ushig swiadczonych przez Dostawc? oraz nie 
utrudniajycy dziatalnosci Zakladu, a w szczegolnosci do: 
a) uzytkowania instalacji wodociygowej w sposob eliminujycy mozliwosc wystypienia skazenia chemicznego 

lub bakteriologicznego wody w sieci wodociygowej na skutek cofiii?cia si? wody z instalacji wodociygowej, 
powrotu cieplej wody lub wody z instalacji centrahiego ogrzewania, 

b) uzytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposob nie powodujycy zakloceii fiinkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej, 

c) poinformowania Dostawcy o wlasnych uj?ciach wody, w celu prawidlowego ustalania oplat za od
prowadzanie sciekow, 

d) wykorzystanie wody z sieci wodociygowej i przylycza kanalizacyjnego wylycznie w ce-lach okreslonych w 
warunkach przylyczenia do sieci. 

Rozdzial X 
Warunki dostawy wody na cele przeciwpozarowe 

§49. 
Woda do celow przeciwpozarowych jest dost?pna z urzydzen wodociygowych posiadanych przez Dostawc?, a w 
szczegolnosci z hydrantow przeciwpozarowych zainstalowanych na sieci wodociygowej. 

§50. 
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpozarowe nast?puje na podstawie umowy zawieranej pomi?dzy 
Dostawcy i jednostky strazy pozamej. 

§51. 
W kalkulacji ceny za wod? Dostawca uwzgl?dnia koszty utrzymania urzydzeii niezb?dnych dla zapewnienia 
wymaganych zdobiosci dostawczych hydrantow. 

§52. 
Ilosd wody pobieranej na cele przeciwpozarowe wraz z okresleniem punktow poboru jest ustalana na podstawie 
pisemnych informacji skladanych przez jednostk? strazy pozamej w ustalonych okresach. 

§53. 
W przypadku poboru wody na cele przeciwpozarowe z urzydzen wodociygowych, ktorymi woda jest 
dostarczana dla innych Odbiorcow, jednostka niezwlocznie przekazuje Dostawcy informacje o ilosci wody 
pobranej. 

§54. 
Naleznosci za wod? pobrany na cele przeciwpozarowe pokrywa Dostawca. 

Rozdziat XI 
Postanowienia koncowe 

§55. 
Regulamin niniejszy zostal zatwierdzony uchwaiy nr XL/200/17 z dnia z dnia 28 kwietnia 2017r. Rady Gminy w 
Pacanowie i obowiyzuje po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 
Swi?tokrzyskiego. 

§ 56. 
W sprawach nie obj?tych niniejszym regulaminem obowiyzujy przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy z dnia 
7 czerwca 200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 328) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

§ 57. 
Dostawca zobowiyzany jest do bezplatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego ushigi. 


