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UCHWAŁA NR xxlx/323l17
RADY MIEJSKIEJBRZEGU

zdnia2l sĘczniaŻÜI1 r'

w spľawie Regulaminu dostaľczania wody i odpľowadzania ścieków na teľenie Gminy Brzeg

Napodstawieart.7 ust. 1pkt 3iart.18 ust.2pkt15 ustawy zdnia8marca 1990 r. o samorządziegminnym
(Dz' U ' z 2016 r ' poz. 446, poz' 1579 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czeÍwca 200I r ' o zbioľowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz'U. z20l5 r., poz' 139, poz' 1893, Dz.U. z2016 poz' 1250 ),
Rada Miejska Bľzegu uchwala, co następuje:

$ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg
stanowiący załączĺĺik do niniejszej uchwaý.

$ 2. Z dniem wejścia w Ęcie niniejszej uchwĄ traci moc Regulamin dostaľczania wody i odprowadzania
ścieków'' zaÍwierďzony uchwałami numer yIl29l07 zdnia Zmaľca 2007r' inumer YIIIl43l07 zdnia
1l kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej w Brzegu.

$ 3. Wykonanie uchwaý powierza się Burmistrzowi Brzegu.

$ 4. Uchwała wchodzi w Ącie po upýwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódĺwa opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miej

ElżbietaKużdżał
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Załącznik do UchwĄ Nr XXIX] 323 l I1

Rady Miejskiej Brzegu

z dniaŻ1 sĘcznia2}I1 r'

REGULAMIN DoSTARCZA}IIA woDY I oDPRoWADZANIA Ścrnrow
NA TERENIE GMII\'Y BRZEG

sPIs TREŚCI

F(DZDZIAŁ I _ PosTA}[owIENIA oGÓLNE
Ro ZD ZIAŁ II _ MINIMALI\-Y P oZIoM Us ŁUG Ś wrłn c zoll-YcH PRZ'F'Z

PRZEDsIĘBIoRsTwo woDocĘGowo-KANALIZAcYJNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZAIIIA
Ścrnriw

RlDaDZ'I1rŁ III - sZCzEGoŁowE WARI'NKI I TRYB ZAWIERAI\IA UMÓw
Z oDBIoRcAIvil USŁUG

RIDZD ZlAŁ N _ ZASAD Y Ro ZLICZAI\IA NALE ŻNo Ś cl z ĺ D o s TARC ZoNĄ
woDĘ I oDBIÓR ŚcInrÓw w oPARCIU o CENY I sTAwKI
oPŁAT UsTALoNYcH w TARYFACH

RoZDZIAŁV _ WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Do sIEcI
F(o/aDZIAŁ vI - TECHNICZIIE WARUNKI oKREŚLAJĄCE MoŻLlwoŚcr

DosTĘPU Do USŁUG woDoCĘGowo_KANALIZAcYJI\^YcH
R0ZDZLAŁ vII - sPosoB DoKoI\_YWANIA PRzF.z PRZEDSĘBIoRSTWo

oDBIoRU wYKoNAll_E Go PRZY Ł ĄCZ 
^P(ozDzIAŁ VIII - sPosÓB PosTĘPowAI\IA w PRZYPADKU

IIIED oTRZYMAI\IA cIĄGŁo Ś cI USŁUG I oDPoWIEDNICH
PARAMETRÓW DoSTARCZAI\ĺEJ woDY I WPRoWADZAI\IYCH
Do sIEcI KANALIZACYJNEJ ŚcrnxÓw

B:0ZDZI1iŁ IX _ STANDARDY oB SŁUGI oD BIoRc Ów usłuc,

^ 
w sZCzE GiLNoŚ cI sPos o BY ZAł'/'iTWIAI\IIA REKLAMAC JI

oRÁZ WYMIAI\-Y INFoRMACJI DoTYCZĄCY CH
w szCzFJcir,ľoŚcIZlrKLoCEŃ w DoSTAWIE woDY
I oDPRoWADZAI\IU ŚcrľrÓw

RoZDZIAŁ x - WARUNKI DoSTARCZA}ĺIA woDY NA CELE
PRZEcIwPoŻARowE
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej ,,regulaminem'' okľeśla
prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz odbiorcy Usfug w zakĺesie zaopatrzenia w wodę
i odpľowadzania ścieków na podstawie zawartej zPrzedsiębiorstwem umowy.

$ 1. Ilekľoó w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - naleŻy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 częrwca 200I t. o zbiorowym
zaopatrzeĺiu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z Ż0I5 r., poz. I39,
tj. zpőŹn. zm.),

2. rozporządzeniu _naleŻy przezto rozumieó Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
Ż8 czerwca 2006 r. w sprawie okľeślania taryĘ wzoru wniosku o zatwietdzenie taryf oraz
warunków rozliczenzazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioľowe odprowadzanie ściekiw
(Dz.U. z2006r.t IŻ7, poz.886 zpóŹn.zm.)

3. Przedsiębiorstwie rozumie się przezto Przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy'

4. umowię _ umowa o zapatrzenie w wodę illub odprowadzanie ścięków do sieci
kana|izacyjnej, zawarta w foľmie pisemnej między Pľzedsiębiorstwem a odbiorcą,

5. odbiorze częściowym - na|eŻy przez to ľozumieć zespół czynności, których celem jest
stwierdzenie prawidłowe go wykonania robót ule gaj ących zakł y ciu,

6. odbioľze końcowym - naleŻy ptzez to rozumieó zespőł czynności, których celem jest
stwierdzęnie, czy spełnione są techniczne i formalno-prawne waľunki dopuszczenia przez
Przedsiębiorstwo do eksploatacji urządzeń zaopattzenia w wodę i/lub odpľowadzania
ścieków wykonanych ptzez Inwestorą

7. okľesie obrachunkowym - należy przez to rozumieó przyjęty w umowie okres
dokonyw an ia r oz|iczefi za do star czaną wo dę i/lub o dp row adzoĺę ś c i eki.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo

wodociągowo_kanalizacyjne w zakľesie dostaľczania wody i odprowadzania ścieków

$ 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek :

1. Na podstawie zawartej umowy o zaopattzenie w wodę, dostarczyé odbiorcy wodę
o odpowiednim ciśnieniu' nie niŻszym niŻ 0,25 MPa, mierzonym na przyłączach
wodociągowych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa i jakości odpowiadającej
wodzie przęZnaczonej do spożycia przezludz| zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

2. Przyjąć, do sieci kaĺa|izacyjnej ścieki o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi w tym zakľesie przepisami prawa i umową o odprowadzanie ścieków.

3' Zapewnió prawidłową eksploatację sieci wodociągowej iilub kana|izacyjnej, przyŁączy
wodociągowych i/lub kana|izacyjnych ordz wodomierza głównego będących
w eksploatacji Przedsiębioľstwa oraz dokonywaó na własny koszt niezbędnych napraw.

4. Prowadzić regulaľną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody i jakości
odpľowadzanych ścieków.

5' W swojej siedzibie udostępnić wszystkim zainteľęsowanym:

1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryff cen i stawek opłat,

2. tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na teľenie gminy,

3. wyniki ostatnio przepľowadzonych analiz jakości wody,
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4. tekst jednoliý ustawy wnaz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umĺíw z odbioľcami usług

s 3.1. Przedsiębiorstwo sporządza i ptzedkJada wnioskodawcy projekt umowy wterminie
14 dni od dnia złożeniawniosku o zawaľcię umowy.

Ż. w ptzypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci
Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę
Z nowym odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych
świadczenia usług.

Rozdział IV
Zasady ĺozliczania należności za dostarczoną wodę i odbiĺóľ ścieków w opaľciu o ceny

i stawki opłat ustalonych w taryfach

$ 4. Zasady rcz|iczeÍl dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy i rozporządzenia.

1. odczyt' wodomierza illub wządzenia pomiarowego następuje w okĺesach miesięcznych
otaz w przypadkach okľeślonych w rozporządzeniu. odczýu dokonuje upoważniony
pracownik.

2. Kwotę należności Przedsiębiorstwa oraz warunki zapłaĘ okľeśla wystawiona pľzez
Przedsięb iorstwo faktuľa wystawia na za kaŻdy miesiąc obrachunkowy.

3. 'W przypadku kľadzieży wodomierza |ub zętwania plomb zawinione ptzez Odbiorcę,
rozliczenie nastąpi nazasadachokľeślonych w rozpotządzeniu w $ 18 ust. 1.

4. 'V,I przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3. odbiorca jest zobowiązany do
pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo tzn. kosztów
wodomierza i plomb wodomierzowych wraz z ich montażem zgodnie z zakJadowym
cennikiem usfug dostępnym na stronie internetowej Pľzedsiębiorstwa oraz w jego
siedzibie.

Rozdział V
Waľunki prryłączenia do sieci

s 5. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjĺej wydawane są na pisemny wniosek złoŻony przez osobę ubiegającą się
o przyŁączenie i powinny zawieraé;
'ĺ.a) miejsce zainstalowania wodomieĺza głőwnego i/lub utządzenia pomiaľowego,
'ĺ .b) ilość wody dostaľczanej do nieruchomości,

1.c) maksymalną ilośó ścięków odprowadzanychz nieruchomości i ich jakośó,

1'd) vĺykaz dokumentów, jakie powinna przedłoŻyé osoba ubiegająca się o przyłączenie do
sieci,

1 . e) okľes ważności wydanych warunków technicznych przyłączenia,

1.f) sposób włączenia do sieci wodno _ kanalizacyjnej.

$ 6. Wniosek, o któľym mowa w s 5, zawięra:

1.a) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy i adres do korespondencji,

1.b) adľes nieruchomości z podaniem numeru działki, która ma być przyłączona,

1' c) r o dzaj pt zyłączeĺia (wo d o c i ągowe' kanalizacyj ne )'
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1.d) planowaną wielkośó poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilośó
odprowadzanych ścieków i określenie ich ľodzaju, a w przypadku ścieków
pľzemysłowych _ wskazanie przewidywanej ilości i jakości odpľowadzanych ścieków
oraz danę o przewidywanym sposobie ich podczyszczania'

$ 7. Do wniosku naleŻy dołączyé mapę sýuacyjno-wysokościową, okľeślającą usýuowanie
nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjĺej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

$ 8. Jeżeli są spełnione waľunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do
sieci, Przedsiębioľstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem
załącznikőw wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin
wydania warunków może ulec wydfuzeniu do 60 dni'

s 9. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci' Przedsiębiorstwo
w terminie 2I dni od otľzymania wniosku, infoľmuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą
się o przyłączenie, wskazując ptzyczyrĺy, które uniemoŻliwiająprzyłączenie.

$ 10. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wuŻnę sątrzy lata.

$ 11. Przy braku technicznych możliwości zapewnienia dostawy wody lub odbioru ścieków
Pľzedsiębioľstwo, na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, określi odrębne
techniczne warunki budowy lub modernizacji urządzeń wodociągowych |ub kanalizacyjnych.
Waľunki te stanowią podstawę do opracowania projektu.

s 12. W pľzypadku okĺeślonym w s 11, Przedsiębioľstwo i osoba ubiegająca się
o przyłączenie, przed wydaniem warunków budowy lub modeľnizacji urządzeŕĺ
wodociągowych lub kanalizacyjnych, są zobowiązane do zawarcia umowy - zwanej dalej
umową o przyłączenie - regulującej tľyb i zasady przejęcia ptzez Przedsiębiorstwo urządzeŕl
wyb udowan y ch pt zez pt zy szłe go o dbiorcę ze środków własnych.

$ 13. Umowę o ptzyłączenie naleŻy zawrzeé w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

$ la. odpłatĺe przejęcie polega na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo pľawa własności
wządzenia. Możliwe jest koľzystanię z urządzeń na podstawie umowy cywilnoprawnej
zaw artej z właśc ic iel em urządzenia.

s 15. o teľminie pľzystąpienia do robót budowlanych Inwestor jest zobowiązaĺy powiadomió
Przedsiębiorstwo pisemnie na co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.

s 16. Koszty ptzyłączenia ponoszonę są ptzęz osobę ubiegającą się o przyŁączenie
nieruchomości do sieci za wyjątkiem włączenia do sieci, które nieodpłatnie wykonuje
Przedsiębioľstwo.

$ ĺ.7. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej oraz zainstalowanie wodomierzabądŹ
włączenie odbioru ścieków do sieci kana|izacyjnej, dokonywane jest przez Pruedsiębiorstwo
po spełnieniu następuj ących warunków:
'l .a) dokonano odbioľu techniczneg o przyłącza,

1'b) zaw arta zo stała umowa.

$ 18. Realizacjawłączenia następuje do 7 dni ľoboczych po spełnieniu warunków, o których
mowaw $ 17.
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Rozdział VI
Techniczne waľunki określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo_kanalżacyj nych

$ 19. Potencjalni odbioľcy mogą uzyskaó infoľmacje o dostępności usług:

1. W Urzędzie Miasta Brzeg, który udostępnia wgląd w:

1.a) Studium Uwaľunkowań i Kierunkőw Zagospodarowania Przestrzelrnego Miasta
Brzeg,

1 . b) miej scowy plan zagospodarowania przestrzęnnego,

1.c) Regulamin,
'l.d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 1 utządzeíl

kanalizacyjnych.

2' W Przedsiębiorstwie, które udostępnia wgląd w:

2'a) mapy i dokumentacj ętecblnicznąeksploatowanej sieci wodociągowej ikanalizacyjnej'

2.b) plany inwestycyjne eksploatowanej sieci wodociągowej ikaĺalizacyjne|
2.c) Regulamin.

3. Waľunki techniczne wydawane są potencjalnym odbiorcom' któľych nieruchomości
przylegają bezpośrednio do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnię z art. 15 ustawy.

4. w pľzypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zatządcőw nieruchomości
wyptzedzają p|any rozwoju, o których mowa powyżej, mogą oni wybudowai urządzenia
na własny koszt w porozumieniu z Przedsiębiorstwem na zasadach okĺeślonych w $ 11-14.

Rozdział VII
S pos ó b doko nywan ia przez Przedsiębio ľstwo od bio ľu wyko n an eg o pr zyłącza

$ 20. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioľu technicznego przyłączy wodociągowych iilub
kanalizacyjnych dwuet ap owo.

$ 21. Etap I _ odbiór robót ulegających zaY'ryciu (przed zasypaniem).

1. Po otrzymaniu powiadomienia o przystąpieniu do ľobót budowlanych o których mowa w $ 15,

Pľzedsiębiorstwo dokonuje odbioru robót ulegających zakĺyciu i po stwierdzeniu
prawidłowo ści ich wykonania, sp otządza protokół odb ioru częściowe go.

2' osoba ubiegająca się o przyłączenie ma obowiązęk w terminie do 14 dni od dnia
oŕľzymaĺia protokołu częściowego, wystąpió z pisemnym wnioskiem o zwarcię umowy
lub wystąpió z wnioskiem o odbiór końcowy'

$22.Etap II _ odbióľ końcowy
'l. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru końcowego na wniosek odbiorcy/osoby ubiegď1ącej

się o przyłączenie lub wykonawcy robót.

2. Do wniosku o którym mowa wyŻej naleŻy dołączyć,:

4. a) inwent aryzację powykonawczą,

4. b) badanie b akterio lo giczĺe wo dy (w przyp adku przyłącza wodo ciągowe go)'

4.c) kopię protokofu odbioru częściowego,

3. Ponadto Pľzedsiębiorstwo może Żądaé dołączenia do wniosku:
1 . a) dokumentacj i powykonaw czej z naniesionymi zmianam|
1 .b) dokumenfu potwierdzającego zgłoszenie wykonania przyłącza zgodnie z art.30 ust. 1

ustawy Prawo Budowlane.
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4' W przypadku gdy ptzyłącze zostało wykonane z pominięciem etapu I odbioru
Przedsiębiorstwo możę:

1'a) Żądać, odkľycia wykonanego przyłączalub
1.b) dokonaé inspekcji TY przyłącza kanalizacyjnego na koszt osoby ubiegającej się

o przyłączenie.

5. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioľu robót i po stwierdzeniu prawidłowości ich wykonania,
spotządza pľotokół odbioru końcowego.

$ 23. osoba ubiegająca się o przyłączenie powinna po otľzymaniu protokofu odbioru
końcowego' wystąpió z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w pľrypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
paľametrów dostaľczanej wody i wpľowadzanych do sieci kanalizacyjnej ściekĺiw.

$ 24. Przedsiębioľstwo informuje odbioľców w sposób zwyczajowo przyjęty o przerwach lub
ogľaniczeniach w dostawie wody i/lub odbiorze ścięków wynikających z planowanych prac
konserwacyjno - remontowych co najmniej 2 dni robocze przed ich planowanym terminem,
a gdyby przerwy te miĄ trwać ponad 12 godzin na 4 dni przedp|anowanym teľminem.

$ 25. Pľzedsiębioľstwo uruchamia zastępcze punlđy poboru wody i informuje odbiorców
o ich usytuowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w ptzypadku wystąpienia przerwy
w dostawie wody ptzekłaczającej IŻ godzin wynikłej Z przyczyn o których mowa w $ 24
otazz powodu awarii.

s 26. o przerwach w świadczeniu usfug, spowodowanych przyczynami innymi niz
wymienione w $ 24, Pľzedsiębiorstwo powiadamia niezwłocznię Odbiorców w sposób
zwyczajowo ptzyjęty, w tym przezlokalne stacje radiowe'

$ 27. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyé lub wstrzymaé świadczenie usług wyłącznie
zwuŻnych powodów, w szczegő|ności jeśli jest to uzasadnione potrzebą ochľony zycia lub
zdrowia ludzkiego, środowiska nafuralnego, potrzebami przeciwpozarowymi, a także
przyczynami tęchnicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania
wszęlkich dostępnych mu sposobów d|azłagodzeniaĘch uciązliwości dla odbiorców'

$ 28. Jeżę|i istnieje zagroŻenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu
kanalizacyjnego, na skutek zrzutu ścieków przekaczających dopuszczalne normy'
Przedsiębiorstwo ma prawo nakazaé zastosowanie niezbędnychutządzefipodczyszczających.

Rozdzial D(
SÚandardy obsługi Odbiorców usług, aw szczegćllności sposoby załatwiania ľeklamacji

oľaz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków

$ 29. Przedsiębiorstwo zapewnia obsfugę mieszkańców w zakĺęsie zbiorowęgo zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odpľowadzania ścieków.

$ 30. Przedsiębiorstwo przyjmuje zýoszenia awaľii przez całą dobę.

$ 31. odbiorca ma pľawo do:

1'a) naleŻytego poziomu obsfugi w sprawach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
wg powszechnie przyjętych standaľdów w zakresie obsługi klienta,
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1.b) uzyskiwania od Przedsiębioľstwa wszelkich informacji dotyczącychrealizowanychprzez
Pľzedsiębioľstwo usług,

1.c) zýaszania reklamacji, dotyczących ilości i jakości świadczonych usfug oraz wysokości
opłat za usfugi na warunkach określonych w umowie,

1.d) informacji o przewidywanych zakłőceniachw rea|izacji usługi zaopatrzenia w wodę i/lub
odprowadzania ścieków, przekazywanych z wyprzedzenięm bezpośrednio lub
za pośľednictwęm ogłoszeń w lokalnej prasie, mędiach lub na stronie internetowej
Przedsiębiorstwa.

s 32.1. odbioľca ma pľawo składaó do Przedsiębiorstwa reklamacje doĘczące świadczonych
usług. Reklamacje mogą byé zgłaszaĺe osobiścię, pisemnie, pocztą elektroniczną lub
faksem.

2' Zýoszenie naruszenia ciągłości, jakości i ciśnienia dostarczanej wody powinno byó
dokonane nięzwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia ptzez
Przed s ięb iorstwo. Z ýo szenie b ędzie traktowane j ak reklamacj a.

3. Inne reklamacje odbioľca moŻe zýaszać w terminie 21 dni od daty ottzymania faktury.

$ 33. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja powinna zawieraé:

1.a) imię i nazwisko lub firmę odbiorcy, adres,

1 .b) przedmiot ľeklamacji,

1' c) pľzedstawienie okoliczności uzasadniaj ących ľeklamację,

1.d) numeľ i datę umowy jeśli odbiorca posiada więcej, niŻ jednąumowę'
'ĺ.e) podpis odbioľcy usfug.

2' Pruedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w teľminie do 14 dni roboczych od daty jej

wniesienia' Jezeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegőłowego postępowania
wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni'

3. W przypadku, gdy rozpatrzęnie ręklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie
nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego odbiorcy,
odbiorca obowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom
repľezentującym Przedsiębiorstwo. Zanięchanie powyzszego obowiązku pľzez odbiorcę
wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu
budowlanego.

4. Przedsiębiorstwo udzięIa odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Mozliwe jest
takŻę udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny
sposób, o ile odbiorca usług wyruŻa na to zgodę'

5. odmowa uwzględnienia reklamacji w cďości lub w części w1yĺĺraga od Przedsiębiorstwa
uzasadnienia.

6. w przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego reklamacja zostanie
uwzględniona, o ile kontrola metrologiczna potwierdzi niepľawidłowośó działaĺia
wodomieľza' Ylr przypadku nieuwzględnienia ľeklamacji odbiorca pokľywa koszý opinii
metrologicznej oraz koszty związane z montaŻem, demontażem i tľanspoľtem
wodomieľza.

7. Reklamacje dotyczące parametrów wody dostarczonej przez Przedsiębioľstwo powinny
być, zgłaszane niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia
zaVJőcenia'

8. Paľametľy wody sprawdzane są na przyłączu wodociągowym i/lub na najb|izszym
odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.
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9. W przypadku stwierdzenia przez Pľzedsiębiorstwo obnizenia parametrów dostarczanej
wody z ptzyczyn' za l<tóre odpowiada Przedsiębiorstwo, uwzględnienie reklamacji
następuje w formie udzielęnia odbiorcy bonifikaty w wysokości określonej w umowie.

10. Bonifikata przysługuje za okĺes dostarczenia wody o obniżonych parametrach. Bonilrkata
jest udzielana w przypadku, gdy obnizenie parametrów wody zostanie potwierdzone
badaniem.'W szczegő|nie uzasadnionych przypadkach Pľzedsiębiorstwo może udzielić
boniÍikaty bęz konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających obnizenie
parametľów wody.

s 34.1. Pľzedsiębiorstwo odpowiada na pisma składane w sprawach niewymienionych
w Regulaminie w terminach:

1.a) zapýania otrzymanego telefonicznie lub drogą elektroniczną - bez zbędnej zwłoki,
jednakże w terminie nie dłuŻszym niŻ 5 dni roboczych zwrotnym kanałem
infoľmacyjnym,

1.b) wystąpienia na piśmie, w tym faksem - w terminię 14 dni od wpłynięcia, w tej samej

formie, chyba ze odbiorca wyrażnie dopuścił udzielenie odpowiedzi w formie
okľeślonej w pkt a,

1.c) w Żadnymwypadku powyŻsze terminy nie mogą przekoczyé 30 dni.

2. Informacje podane ptzez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczegőlności; adresu siedziby
lub miejsca zamieszkania, adresu do koľespondencji, wivą strony do czasu pisemnego
zawiadomięnia o ich zmianie ptzez odbiorcę. odbiorca ponosi odpowiedzialność
za wszystkie skutki wynikające z zaniedbania tego obowiązku. Pisma kierowane do

odbiorcy na dotychczasowy adres dwukľotnie i przez niego nie odebrane, pozostawia się
w aktach Pľzedsiębioľstwa ze skutkiem ich doręczenia.

Rozdział X
Waľunki dostaľczania wody na cele przeciwpożarowe

$ 35. Uprawnionymi do poboľu wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
Pľzeds iębiorstwa są j edno stki str uŻy pożarnej .

$ 36. Pobór wody z sieci na cele ptzeciwpoŻarowe dokonywany jest z hydrantów oľaz innych
miejsc uzgodnionych z Pľzedsiębiorstwem.

$ 37. Umowa na pobór wody na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione w art' Ż2
ustawy zawierana jest przez Przedsiębiorstwo z Gminą Btzeg.

$ 38. Rozliczenia za wodę pobľaną na cele ptzeciwpoŻarowe dokonywane są zgodnie z wlw
umową.

$ 39. Zabezpieczenie potrzeb przeciwpożarowych na terenie nieruchomości, nalezy do
właściciela lub zarządcy na podstawie odrębnych przepisów'

Łľ'',ĺ,r\
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