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Uchwa³a Nr XXXVI/282/06
Rady Miejskiej w Namys³owie
z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 116 poz. 1203,
Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska
w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie Gminy Namys³ów, zwany dalej
Regulaminem, dotycz¹cy us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê
oraz us³ug zbiorowego odprowadzania œcieków, realizowanych
przez Zak³ad Wodoci¹gów i Us³ug Komunalnych "EKOWOD"
Spó³ka z o.o., zwany dalej Przedsiêbiorstwem.
§ 2. U¿yte w Regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.),
2) Odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2
pkt 3 ustawy,
3) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

4) wodomierz - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego przy
punkcie czerpalnym wody,
5) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
6) wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
7) wodomierz w³asny - wodomierz zamontowany na ujêciu w³asnym Odbiorcy,
8) okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi dostawy wody i odprowadzania œcieków, okreœlony w umowie.
Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug œwiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania œcieków oraz obowi¹zki Odbiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie
§ 3.1. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikaj¹cymi z zawartej umowy.
2. Minimaln¹ iloœæ wody dostarczonej na cele bytowe ustala siê w wysokoœci 0,1 m3/osobê/dobê.
§ 4. Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób niepowoduj¹cy
pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoœci do:
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1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków,
4) niezmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeñ, studni wodomierzowych,
wodomierza i urz¹dzenia pomiarowego, w stanie uniemo¿liwiaj¹cym ich uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce ich prawid³owe dzia³anie oraz zabezpieczenia pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
6) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
7) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz
ustalania iloœci œcieków, odprowadzanych do kanalizacji,
8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czonych
z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje Odbiorcy mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na
poziom us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
9) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okreœlonych w umowie,
10) informowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie œcieków.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy
w czasie obowi¹zywania umowy.
3. Formy pisemnej wymaga zmiana adresu do korespondencji.

§ 5.1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy,
powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do
niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia zagro¿enia.

§ 13. Przedsiêbiorstwo sporz¹dza umowê, w terminie
14 dni od dnia odbioru technicznego instalacji.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami
§ 6. Umowa okreœla miejsce wykonywania us³ugi dostawy wody i odbioru œcieków.
§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego Regulaminu.
§ 8.1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokreœlony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okreœlony:
1) gdy tytu³ prawny Odbiorcy, którego nieruchomoœæ zosta³a
przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas okreœlony,
2) na wniosek Odbiorcy, którego nieruchomoœæ zosta³a
przy³¹czona do sieci.
§ 9.1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.

§ 10. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoœci przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹
Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ umowê z nowym
Odbiorc¹ z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych œwiadczenia us³ug.
§ 11.1. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przedstawiæ Przedsiêbiorstwu dokument, okreœlaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czanej nieruchomoœci.
2. Je¿eli z treœci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoœci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten tytu³,
z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która
korzysta z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym,
po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu korzystania z przy³¹czonej nieruchomoœci.
4. Przedsiêbiorstwo okreœli wzór wniosku o zawarcie umowy.
5. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ
prawa do korzystania z nieruchomoœci.
§ 12.1. Przedsiêbiorstwo okreœli wzór wniosku w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy z poszczególnymi lokatorami.
2. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku, Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wydaæ informacjê techniczn¹, okreœlaj¹c¹ wymagania techniczne.

§ 14.1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odst¹pienia Przedsiêbiorstwa
od umowy.
2. Przedsiêbiorstwo mo¿e odst¹piæ od umowy w przypadkach, przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odst¹pienie od umowy nastêpuje poprzez oœwiadczenie Przedsiêbiorstwa dorêczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
3. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego oœwiadczenia woli
w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³ania takiego oœwiadczenia listem poleconym.
4. Przedsiêbiorstwo ma prawo wypowiedzieæ umowê w³aœcicielowi lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, je¿eli w trakcie jej obowi¹zywania wyst¹pi¹ warunki uniemo¿liwiaj¹ce jej
spe³nienie, w szczególnoœci warunki uniemo¿liwiaj¹ce ustalenie nale¿noœci za dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki dla
poszczególnych odbiorców us³ug w tym budynku, w terminie
okreœlonym w umowie.
§ 15. Umowa zawarta na czas okreœlony ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ up³ywu czasu, na jaki zosta³a zawarta.
§ 16. Umowa wygasa w przypadku:
1) œmierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoœci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³oœciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej Przedsiêbiorc¹,
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4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci.
2. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami wskazanymi
w ust. 1, równie¿ w razie wygaœniêcia umowy zawartej przez
Przedsiêbiorstwo z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoœci,
w której znajduje siê lokal.
§ 17. Rozwi¹zanie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiêbiorstwo œrodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych
dalsze korzystanie z us³ug.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 18.1. Przedsiêbiorstwo okreœla w umowie cykl rozliczeñ
obowi¹zuj¹cy Odbiorców us³ug w zale¿noœci od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych œwiadczenia us³ug, a tak¿e
od postanowieñ okreœlonych w odrêbnych przepisach prawnych
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty.
2. Mog¹ obowi¹zywaæ ró¿ne okresy obrachunkowe.
3. Datê, formê i sposób zap³aty Przedsiêbiorstwo wskazuje w fakturze.
§ 19.1. Wejœcie w ¿ycie nowej taryfy nie stanowi zmiany
umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z nowej, prawid³owo podanej do wiadomoœci publicznej taryfy, nie wymaga odrêbnego informowania Odbiorców o ich wysokoœci.
3. Przedsiêbiorstwo udostêpnia informacje o aktualnie
obowi¹zuj¹cej taryfie lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i stawki
op³at w³aœciwe dla Odbiorcy.
§ 20.1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿noœciami za
us³ugi œwiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali, Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê dla zarz¹dcy lub
w³aœciciela takiego budynku oraz odrêbne faktury osobom korzystaj¹cym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póŸniej ni¿ w terminie
14 dni od daty dokonania odczytu; w sytuacji ustalenia nale¿noœci na innej podstawie ni¿ wskazania wodomierza albo urz¹dzenia pomiarowego, odbiorca otrzyma fakturê do koñca okresu obrachunkowego.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 21.1. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu Wniosek o wydanie warunków technicznych na pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej/
kanalizacyjnej nieruchomoœci.
2. Wzór wniosku dostêpny jest w siedzibie Przedsiêbiorstwa.
§ 22. Do wniosku, o którym mowa w § 21, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okreœlaj¹cy stan prawny nieruchomoœci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.
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§ 23. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo
w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego wniosku, o którym mowa w § 21, wraz z kompletem za³¹czników,
wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci,
dokument pod nazw¹ „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku mo¿liwoœci pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni
od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym
osobê ubiegaj¹c¹ siê o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyraŸnie na
powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.
§ 24.1. „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej”, wydawane osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci, mog¹, za zgod¹ tej osoby, obejmowaæ nie tylko
zgodê na wybudowanie przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego, ale równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i/lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku, okreœlonym w ust. 1, Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem „Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”,
s¹ zobowi¹zane do zawarcia umowy reguluj¹cej tryb i zasady
odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wybudowanych przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych.
3. W sytuacji wspó³finansowania przez osobê ubiegaj¹c¹
siê o przy³¹czenie budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana miêdzy Przedsiêbiorstwem a t¹
osob¹ reguluje tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo czêœci inwestycji sfinansowanej przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie.
4. Odp³atne przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na
Przedsiêbiorstwo prawa w³asnoœci urz¹dzenia, jak równie¿ na
zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególnoœci umowy dzier¿awy, a tak¿e prawnorzeczowej, w szczególnoœci ustanowieniu
u¿ytkowania, w sposób umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z urz¹dzenia.
5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga akceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, pod rygorem niewa¿noœci winna byæ zawarta w formie pisemnej i zawieraæ co
najmniej:
1) termin wybudowania urz¹dzenia,
2) warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³niaæ,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiêbiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Przedsiêbiorstwo,
6) termin przejêcia urz¹dzenia,
7) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie w³asnoœci urz¹dzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiêbiorstwo z urz¹dzenia
na podstawie umowy nieprzenosz¹cej prawa w³asnoœci,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.
§ 25.1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej (w tym
projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli robót.
2. Spe³nienie warunku, wskazanego w ust. 1, nie jest wymagane, je¿eli przy³¹czenia do sieci dokonuje Przedsiêbiorstwo,
które wyda³o „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej” dla danej nieruchomoœci. Przedsiêbiorstwo wykonuje tê us³ugê odp³atnie.
3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoœci
do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym
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mowa w ust. 1, przedk³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbêdnych dokumentów i informacji
Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci wraz z wydanymi „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”.
4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty z³o¿enia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
§ 26. Przed zawarciem umowy Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okreœlaj¹ce mo¿liwoœæ dostêpu do
us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
§ 27.1. Przy braku technicznych mo¿liwoœci zapewnienia
dostawy wody lub odbioru œcieków Przedsiêbiorstwo, na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie, okreœli odrêbne warunki budowy lub modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych.
2. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych w przysz³oœci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Rozdzia³ VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiêbiorstwo
wykonanego przy³¹cza
§ 28.1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoœci wykonanych
prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z dokumentacj¹ techniczn¹ przy³¹cza.
2. Je¿eli „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej” obejmowa³y równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê, ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza jest wczeœniejszy odbiór tych urz¹dzeñ.
3. Okreœlone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory
czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza. Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêœciowemu zakryciu (tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa
a drugi do odpowiedniego urzêdu, zajmuj¹cego siê aktualizacj¹
dokumentacji geodezyjnej.
§ 29.1. Po zg³oszeniu przez Odbiorcê gotowoœci do odbioru przy³¹cza, Przedsiêbiorstwo uzgadnia termin odbioru, nie
póŸniejszy ni¿ trzy dni robocze po dacie zg³oszenia gotowoœci do
odbioru.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 28 ust. 3, s¹
potwierdzane przez strony w sporz¹dzanych protoko³ach.
§ 30. Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru
okreœla Przedsiêbiorstwo.
§ 31. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno
zawieraæ co najmniej:
1) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
2) termin odbioru proponowany przez zg³aszaj¹cego,
3) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eksploatowanej.
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Rozdzia³ VIII
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oœci lub odpowiednich parametrów œwiadczonych us³ug
§ 32.1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
istotnych informacji dotycz¹cych w szczególnoœci:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê
ustaleñ umowy,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w odprowadzaniu œcieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w œwiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za poœrednictwem
telefonu, faksu lub elektronicznych œrodków przekazu, bez zbêdnej zw³oki.
3. Je¿eli proœba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na piœmie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne
udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od
otrzymania proœby, chyba ¿e osoba zwracaj¹ca siê o informacjê
wyraŸnie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ udzielona w jednej
z form wskazanych w ust. 2.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust. 2 i 3,
Przedsiêbiorstwo, przed up³ywem terminów wskazanych w ust. 2
i 3, informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a proœbê o informacjê i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia proœby.
§ 33.1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoœci iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug
oraz wysokoœci op³at za te us³ugi.
2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ reklamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿
14 dni od dnia z³o¿enia w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub dorêczenia reklamacji.
§ 34.1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami
oraz osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci, w tym za
przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja, zawieraj¹ca co najmniej imienne wskazanie pracowników upowa¿nionych do kontaktów
z Odbiorcami i osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie oraz
do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna byæ wywieszona
w siedzibie Przedsiêbiorstwa.
§ 35.1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Namys³ów
taryfa,
2) tekst jednolity niniejszego Regulaminu,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoœci wody,
4) tekst jednolity ustawy wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi.
2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoj¹ siedzib¹.
§ 36.1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania
Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjêty.
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2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie
poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach, wskazanych w ust. 2, poinformowaæ
wy³¹cznie w³aœciciela lub zarz¹dcê nieruchomoœci, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza
12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie
wody, przekraczaj¹cej 12 godzin, Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ
o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego punktu poboru wody.
§ 37. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ œwiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów, w szczególnoœci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego, œrodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.
Rozdzia³ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
§ 38. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo,
a w szczególnoœci z hydrantów przeciwpo¿arowych, zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
§ 39. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy Gmin¹
Namys³ów, Przedsiêbiorstwem i Komend¹ Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Namys³owie.

§ 40. Iloœæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreœleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej
w systemie miesiêcznym.
§ 41. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana dla
innych Odbiorców, jednostka niezw³ocznie przekazuje Przedsiêbiorstwu informacje o iloœci wody pobranej.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 42. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj¹
zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze.
§ 43. Traci moc uchwa³a Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Namys³owie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
§ 44. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Namys³owa.
§ 45. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Eugeniusz Wo³oszczuk

