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UCHWALA Nr 534/XLl200
Rady Miejskiej w G6rze Kalwarii
z dnia 15 lutego2006r.
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rv sprawie ztttyierdzenia regulaminu rlostarczaniawocly i o<IprowacbjniiTcieE6w
przezZaklad Gospodarki Komunalnej lv G6rze Kalwarii
Na podstawieart.40ust. 2 pkt.4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dziegminnym
(D2.IJ.2001Nr 742,poz. 1591ze zm.'), oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawyz dniaT czerwca2001r. o
Sciekow(Dz. U. Nr 72, poz. 747,ze
w wodq i zbiorowym odprowadzaniu
zbiorowymzaopatrzeniu
, .'7 * zwi4zku z art.4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniuakt6w normatywnychi
niekt6rychinnych akt6w prawnych(Dz. U.2005 Nr 190 poz. 1606)- Rada Miejska w G6rze
Kalwarii po dokonaniuanalizy projektu regulaminudostarczaniawody i odprowadzaniaSciek6rv
uchwala,co nastqpuje:

$r

ZatwierdzaRegulamin dostarczaniawody i odprowadzantaSciekow przez Zaklad Gospodarki
Komunalnejlv G6rzeKalwarii.
RozdzialI
Postanowienia
og6lne

$2
Niniejszyregulaminzostalopracowanyna podstawie:
w wodq i zbiorowymodprowadzaniu
l. Ustawyz dnia 7 czerwca2001r.o zbiorowymzaopatrzeniu
scleKow.
komunalnej(Dz. U. z 1997r.w 9 poz.443ze zm.3).
2. Ustawy 220 grudnia1996r.o gospodarce
3. StatutuZakladuGospodarkiKomunalnej w GorzeKalwarii.

$3

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gorze Kalwarii, zwany dalei Zakladem, Swiadczyuslugi
w zakresiedostarczaniawody i odbioru Sciek6ww oparciu o posiadanyw dyspozycjimaj4tek
na podstawieum6w cywilnoprawnych.
gminy lub innychwla5cicieliprzekazany
$4
Regulaminokre5lazasadyprowadzeniai warunki korzystaniaz uslug w zakresiezbiorowego
do spozyciaprzez ludzi dostarczon4zapomoc4 urzqdzen
w wodq prueznaczon4
zaopatrzenia
oraz zbiorowegoodprowadzaniaSciek6wza pomoc4urzqdzerikanalizacyjnychna
wodoci4gov,rych
tereniemiastai gminy orazwzajemnerelacjepomiqdzyZakladem,a odbiorc4uslugw tym:
wody i odprowadzania
przezZakladw zakresiedostarczania
i) poziomuslugSwiadczonych
Sciek6w;
warunki i tryb zawieraniaum6w z odbiorcamiuslug;
2) szczeg6lowe
3) spos6brozliczenw oparciuo ceny i stawki oplat ustalonew taryfach;
4) warunki przylqczeniado sieci;
t Zmiunywymienionej
Dz.U.02.ll3'984,
w D2.U.02.23.220,D2.U.02.62.558,
ustawyzostalyogloszone
D2.U.02.153.t271,D2.tJ.04.116.1203,D2.u.02.214.1806,
D2.u.03.80.7t7,D2.u.03.162.1568,
oz.u.oi.uq.t806,
D2.U.05.172.1441;
, Z^ianywymienionej
w: Dz.U.02.l13.984,
D2.tJ.04.96.959,D2.U.04.173.1808,
ustawyzostalyogloszone
29;
5.85.1
I 30.I 087,Dz.U.0
D2.U.05.
t Zmianywymienionej
w:D2.U.97.106.679,
ogloszone
D2.U.98.106.668,D2.U.02.113.984,
ustawyzostaly
4'
DzU.o3'96'87
I 99.1937
D2.U.03.

5) technicznewarunkiokreSlaj4ce
mo2liwoScidostqpudo uslugwodoci4gowo-kanalizacyjnych;
6) spos6bpostqpowaniaw przypadkuniedotrzymaniaci4gloSciuslug i odpowiednichparametr6w
dostarczanejwody i wprowadzanychdo sieci kanalizacyjnejSciek6w;
7) standardyobslugiodbiorc6wuslug, aw szczeg6lnoSci
sposobyzalatwianiareklamacjioraz
wymiany informacji dotycz4cychw szczeg6lnoSci
zaklScenw dostawiewody i odprowadzaniu
6ciek6w;
8) spos6bdokonylvaniaodbioru przez Zaklad wykonanego przyl4cza;
e) warunki dostarczaniawody na cele przeciwpoLarowe.

$s

Uzyte w regulaminieokreSleniatechniczneznajdujqinterpretacjgw art.2 ustawy z dniaT cz.erwca
2001r.o zbiorowym zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzaniuSciek6w.
RozdzialII
Dostarczanie
wody

s6

ZakladGospodarkiKomunalnejw G6rze Kalwarii ma obowi4zek:
I ) Dostarczaiz sieciwodoci4gowejZakladu wodq odbiorcy na podstawiezawarlejz nim umowy,
ustalonej wedlug zasad okre5lonych niniejszym regulaminem, a w szczeg6lnoScizapewnii
dostawg wody o wymaganym ciSnieniu oraz odpowiedniej jakoSci, kt6re okreSlajq
obowi4zuj4ceprzepisy;jakoSi wody dostarczanejprzez Zaklad stwierdza siE u wylotu na
zaworzegl6wnym za wodomierzem;
2) Zapewnii prawidlow4 eksploatacjqsieci wodoci4gowejwraz z czgSci4przylqczado zaworu
gl6wnego za wodomierzemoraz dokonywac niezbqdnychnapraw na sw6j koszt z wyj4tkiem
usuwaniauszkodzeripowstalychz winy odbiorcywody;
3) Zapevnic sprawnoSd
techniczn4sieci wodoci4gowych;
4) Dokonywai kontroli funkcjonowaniawodomierzy
a) z wlasnejinicjatywy,bezpobieraniaoplat,
b) na 14danie odbiorcy wody, jednakze w przypadku stwierdzenia prawidlowego
funkcjonowania wo domi erzaprzez le galizatora - n a ko szt odbi orcy,
5) Wydawai warunki techniczneniezbqdnedo podl4czeniainstalacjiwodoci4gowejbudynkudo
sieciwodociqgowejbqd4cejw eksploatacjiZakladu
oraz uzgodnii w ci4gu 14 dni przedlozon4
q techniczn4;
przezinwestoradokumentacj
6) Dostarczyi i zamontowacwodomierz na przyl4czuprzedzaworemna koszt Zakladu.
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l)
2)

3)
a)
b)

c)
d)
4

Zakladma prawo:
Kontrolowai prawidlowoSi realizacji rob6t zgodnie z wydanymi przez Zaklad warunkami
technicznymi;
Wymagai przed ostatecznyrnuruchomieniem przyl4cza przedstawieniaprzez inwestora
dokument6wstwierdzaj4cyclt,
iz nowy obiekt zostal wykonany zgodnie z przepisamiprawa
budowlanegoi sanitarnego;
Za okazaniemupowaznienia kontrolowai stan techniczny przyl4cza w czasie eksploatacji,
w tym prawowstqpudo pomieszczenia
w celu:
zainstalowania
lub demontazuwodomierzagl6wnego,
przeprowadzenia
kontroli urz1dzeniapomiarowego,wodomierza gl6wnego lub wodomierzy
zainstalowanychprzy punktacli czerpalnych i dokonywania odczytu ich wskazaf, oraz
dokonywaniabadarii pomiar6w,
odciqcia przyl4cza wodoci4gowego lub zaloZenia plomb na zamkriqtych zaworach
wody do lokalu,
odcinaj4cych
dostarczanie
je\eli zawartaumowa tak stanowi,
usuniqciaawariiprzyl4czawodoci4gowego,
WejSciana teren posesji(w pasieo szerokoSci3m na przebiegusieci wodoci4gowej)w celu
idoprowadzenie
do stanupierwotnego.
usuniqcia
awarii-bez odszkodowania

prawa
'ffil''x'#JJloo,o..,
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Odbiorcawody ma prawo do:
1) Poboruwody o odpowiednimciSnieniui jakoSci;
2) zglaszaniareklamacji dotyczqcychwysolosci
niri"ronych oplat za wodp;
3) Z4daniaod zakladu* urarudnitnychprzypaatu.n
p., eprowadzenia
kontroli funkcjonowania
wodomierza;
4) Z4daniaodszkodowania zaszkody powstalez winy
zakladu w zwi4zkuz dostarczaHiem
wody;
5) zqdaniaupust6ww przypadku dostawywody o
obnizonejjakosci (upusryokreslaumowa);
6) UzyskaniawskazaniazastEpczych2r6iel zaipatrzem
a w wodq w przypadkuprzerw w dostawie
wody.
$9
Odbiorcawody zobowi4zaHy
jest do:
l) Umozliwieniadostqpupracownikom zakladudo wodomierza
w celu dokonywaniaodczyt6w,
kontrolijego funkcjonowania,wykonywanianapraw
rub wyrniany;
2) Prawidlowegoutrzymaniai zabezpieczania
pomie szczenia,w kt6rym znajdujesiq wodomierz;
3) wykonywaniawszelkichnaprawinstaracjiiu ru*or"^gl6wnym;
4) Uzytkowaniainstalacjiwodoci4gowejw taki spos6b,
aby wykluczyc mozliwosiwystEpowania
zakl6cenw funkcjonowaniusieci wodociEgowej,a w
szczegornosci:
a) unikniqciauderzefhydraulicznych,
b) wyeliminowania mozliwosci wyst4pienia skazenia
bakteriologicznegowody w sieci
wodoci4gowejna skutekcofniqciasigwody z instalacji
wodoci4gJvej.
$10
Odbiorcywody zabraniasiq:
l) Uzywaniawody dostarczanejz sieci wodoci4gowej
niezgodnie zumowE zawari4z zakladem;
2) Poboruwody z sieciz pominiqciemwodomierza:
3) Przemieszczania
wodomierza,zakl6caniajego funkcjonowania, zrywaniaplomb
lub oslon;
4) wykorzystywania sieci wodoci4gowej biaZ instalacli
*oooci4gowej do uziemiania urz4dzen
elektrycznych;
5) Lokalizacji budyrk6w i budowli oraznasad,zania
drzew i krzew6w na sieciachwodoci4gowych
w pasieo szerokoSci
3m.
$11
Naruszeniepostanowieri $ 9 i
$ l0 pociq;a za sobE mozliwosc wypowiedzenia umowy
o dostarczaniewody przez zaklad- wypowiedzenie winno
byi poprzedzonepouczeniemodbiorcy
o nieprar"'idlowosci
jego postqpowaniai wynikaj4cych z tego
konsekwencjachz okresleniem
termi nu zaprzestaniani ewlaScJwego p ostQpowani a.
Rozdzial IV
Warunki technicznedostarczaniawody
$12
Na wniosekodbiorcy, Zaklad'zobowi4zanyjest ikreslii warunki
technicznedostarczaniawody.
$13
l' Dostarczanie
wody dla odbiorcY,w. p.rypudku istniej4cychprzyl4czy nastqpuje
maksymalnie
w ci4gudw6ch dni od dnia podpisaniaumowy, po ,pi"dnim
zamontowaniuwodomierza.
2' Uruchomienieprzyl4cza poprzez otwarcie-,uru,"y
dokonuje Zaklad po oplaceniu przez
odbiorcquslug,koszt6wtego uruchomienia.
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l . W przlpadku wykonania nowego przylqcza, dostarczaniewody uzaleznionejest od terminu
zakonczeniaoraz dokonaniaodbioru tych prac.
2 . Realizacja nowego przyl4cza odbylva siq na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunki
techniczne.
3 . D okumentacja techni czna nowego przylqczaw ymaga uzgodnienia z Zakladem.
4 . Realizacjaprzyl4czawymaga zgody zarzqdcydrogi.
5 . O terminieprzyst4pieniado rob6t budowlanychodbiorca zobowi4zanyjest powiadomic Zaklad
trzy dni przed ich r ozpoczqci em.
6 . Wl4czeniedo sieci wodoci4gowejmozliwewyl4czniepod nadzoremuprawnionegopracownika
Zakladu.
Po zakoriczeniuprac i dokonaniu ich odbioru nastqpujedostarczaniewody na zasadach
okeSlonychw $ 13.

sls

l. O ile wykonanie nowego przyl4czawymaga modernizacjib4dL rozbudowy istniej4cejsieci
wodoci4gowej,w6wczas finansowanietych prac odbyrva siq zgodnie z podanymi nizej
zasadami:
1/ ze Srodk6wbudZetugminy lub funduszycelowych,jezeli zadanieto znajdujesiE w planie
inwestycjigmimej, po wykonaniunowa siei stanowiwlasnoSigminy;
2l ze SrodkowZakladu,jezeli zadanieto znajdujesiq w planie inwestycji wlasnych Zakladu;
3l w czElci ze Srodk6w Zakladu i w czEScize Srodk6w odbiorcy uslug, w ramach zawartej
umowy na realizacjgzadania,po realizacjinowa siec moze stacsip wlasno6ciqZakladu;
4l ze Srodk6wodbiorcy uslug w ramach zawartejz nim umowy, po wykonaniu nowa siec moze
stai siEwlasnoSci4Gminy.
2. Tryb realizacjiprac oraz dostarczaniawody dla odbiorcy odbywa siq na zasadachokreSlonych
w$13i$14.
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1. Zakladmole odci4i dostawqwody jezeli:
a) przyl4czewodociqgowewykonano niezgodniezprzepisamiprawa,
po dniu
b) odbiorcauslug nie uiScil oplat za pelne dwa okresy obrachunkowenastEpuj4ce
otrzymania upomni eni a w sprawie uregulow ania zaleglej zaplaty,
c) zostalstwierdzonynielegalnypob6r.
Z. W przypadkuodciqciaprzez Zakladdostawywody, Zakladjest zobowi4zanyCo r6wnoczesnego
korzystania
punktu poboruwody i poinformowaniao moZliwoSciach
zastEpczego
udostEpnienia
z tegopunktu.
Rozdzial V
um6rv z odbiorcami wody
i
rozwiqzywania
Zasadyzarvierania
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Podpisanieumowy z odbiorcq uslug nastqpujepo uprzednim zlozeniu przez niego pisemnego
wniosku.
$ 18
Umowy mog4 byi zawierane z wla5cicielem lub zarzEdcq nieruchomoSciwsp6lnej
'wladania nieruchomoSci4 albo z osob4 kt6ra korzysta
posiadaj4cym tytul prawny do
o nieuregulowanymstanieprawnym.
z nieruchomoSci

$le

Na wniosek wla6ciciela lub zarzEdcybudynku wielolokalowego, Zaklad moLe zawrze(
umowy zkorzystaj4cianiz lokali osobami,jeLeli:

]l
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Instalacjawodoci4gowaw budynku jest wyposahonaw wodomierze, zainstalowanezgodniez
obowi4zuj4cymiwarunkamitechnicznymi,przy wszystkichpunktach czerpalnych;
Mozliwy jest odczyt z wodomierzyw terminie uzgodnionymprzez Zakladz wlaScicielemlub
zarz4dc4
WlaSciciel lub zarz4dcarozlicza r,62nicEwskazari miEdzy wodomierzem gl6wnym a sum4
wskazariwodomierzemgl6wnym a sume wskazafiwodomierzy zainstalowanychprzy punktach
czerpalnych;
WlaSciciel lub zarz4dca reguluje nale2noSci wynikaj4ce z rolnicy wskazat'r migdzy
wodomierzem gl6wnym a sumq wskazari wodomierzy zainstalowanych przy punktach
wody;
czerpalnych
przerwaniadostarczaniawody do lokalu
Uzgodnionyzostalz wlaScicielemlub zarzqdcqspos6b
bez zakl6cania dostaw wody w pozostalych lokalach; w szczegolnoSciprzez mozliwoSi
przerwaniadostarczania
wody do lokalurozumiesiq zalozenieplomb na zamkniqtychzaworach
wody do lokalu;
dostarczenie
odcinajqcych
Uzgodniony zostal z wlaScicielemlub zarzqdcqspos6b przerwania dostarczaniawody z
punkt6w czerpalnychznajduj4cychsiq poza lokalami;bez zakl6caniadostawwody do lokali;
WlaSciciel lub zarz4dca okresla warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanychptzy
punktach czerpalnychoraz warunki pobieraniawody z punkt6w czerpalnychznajduj4cychsiq
pozalokalem.

$20
wody przezZaklad(miejscemwydaniarzeczyw rozuntieniukodeksu
Miejscemdostarczania
cylvilnego)jest zaw6rgl6wny za wodomierzem.
$21
Umowy zawieranes4 na czas nieokreSlonyz mozliwo5ci4wypowiedzenia ich przez strony
zzachowaniem3-miesiqcznegoterminu wypowiedzenialub na czasokreSlony.
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Po uplywie terminu wypowiedzenia Zaklad zaniechadostawy i moZe zastosowai Srodki
pob6rwody.
uniemozliwiaj4ce
techniczne
$23
W przypadku zmiany wlaSciciela nieruchomoSci nastQpuje wygaSniqcie umowy
z dotychczasowyrnodbiorc4.
$24
Kto bez uprzedniegozawarciaumowy pobiera wodq z urzqdzenwodoci4gowychbqdqcych
we wladaniuZakladupodlegakarze grzywnydo 5.000PLN.
Rozdzial VI
Zasadyrozliczanianale2noSciza dostarczonqrvodp

$2s

Rozliczenie zuLycia wody odbyrva siq w oparciu o odczyty wodomierza gl6wnego na
n.
przyl4czuprzed zaworemgl6wnyT

s26

W przypadku braku wodomierzagl6wnego lub korzystaniaz podl4czefitymczasowych(np.
na czasbudowy) w okresie przej5ciowym do czasu zamontowania wodolrretza na przylqczu,
zuLyciewody rozliczanebqdziezgodniez normami zuLyciawody.
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$27
rvodomierza,nie przehaczai4cejtrzech rniesiqcy,
niesprawnoSci
W przypadkuprzejSciowej
iloSi pobrao.j *oAy ustala siq na podstawieSredniegozu2yciawody w ostatnich6 rniesi4cach
p oprzedzaj4cychunieruchomienie wodo mierza'
$28
przy rozliczeniachz odbiorcami, Zaklad obowi4zany jest stosowai taryfq zatwierdzon4
wody.
dostarczonej
Uchwal4Rady Miejskiejo zatwierdzeniutaryf cen i stawekoplat oraz iloSci
zweryfikowane
JeSliRada Miejska nie podejmuje uchwaly to w6wczas obowi4zuj4taryfy
z dnia l
ustawy
8
24
ust.
art.
w
trybie
przez BurmistrzaMiasta i Gminy, b4dz wprowadzon4
odprowadzaniu Sciekow
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodE i zbiorowym
z dnia 12 marca 2002 r' w
opracowan4na podstawie Rozporz4dzeniaMinistra lnfrastruktury
warunk6w rozltczen za
sira*i. okreSlaniataryf, wzoru wniosku o zatwierdzenietaryf oraz
Sciek6w(Dz' U' Nr 26, poz' 257)'
w wodEi zbioroweodprowadzanie
zbiorowe zaopalrzenie

$2e

lub kwarlalne'
dwumiesiqczne
mog4byi miesiqczne,
Okresyobrachunkowe
$30
jest zaplaciiwedlugzasad
yAT
uslugzobowi4zany
wodq
Odbiorca
za
fakturq
Otrzyman4
ustalonychw ttmowie.

$31
dni od daty otrzymania faktury nie wstrzymule
14
po
uplywie
Zgloszeniereklamacji
ewentualnanadplata
obowiEzku uregulowanianaleZnoSci.W razie uwzglqdnieniareklamacji,
podlegazaliczeniuw poczet przyszlychnale2noSciza zgodqodbiorcy.
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terminie' Zaklad po
Je1elioplaty nie s4 wnoszone przez odLiorcq uslug w oznaczonym
terminu zaplaty wraz
uprzednim *ystaniu upomnienia i wyznaczeniudodatkowegol4-dniowego
naleznosci- ma
z powiadomieniemo grozqcychmu konsekwencjach z tytulu nieuregulowania
okresyobrachunkowe'
pru*o wypowiedzieeuinowE,i"z"ti zalegloScinie sq regulowaneza dwa
$33
poptzez
otwarcieprzylqczanastqpujepo udokumentowantu
wody
Wznowieniedostarczania
oplaceniu koszt6w
przez odbiorcq uiszczenianaleznych kwot wraz z odsetkami ustawowymi,
zawarciunowej
oraz
przyl4cza,
poniesionych przez zaklad zwi4zanychz zamkniqciemi otwarciem
umowy.
RozdzialVII
- przypadki szczeg6lne
Przerwy i ograniczeniaw ci4gloscidostarczaniawody
$34
moze miei miejsce w przypadku awarii lub
wody
dostawie
w
przerwy
1. Wyst4pienie
planowanychprac konserwacyjno-remontowych'
powiadomii odbiorcquslug
2. b pluno*uny.h p.r..*ach w dostawiewody, Zaklad powinien
najpS2niejna 7 dni przedplanowanym terminem'
zapewnic zastqpczypunkt poboru
3. W razie przerwy przepaczajqcej li godzin, Zakladpowinien
wody, informuj4codbiorc6wuslug o jego lokalizacji'

$3s

takae decyzj4 burmistrza
wstrzymanie lub ograniczenie doplywu wody moae nast4pii
wy1szej'
wydan4na podstawieustawy,,prawowodne" w przypadkuwyst4pieniasily

$36
w dostawiewody mozenastqpiir6wniezw przypadku:
L Wstrzymanielub ograniczenie
a) brakuwody na ujqciu,
b) wydania decyzjiorganu Inspekcji Sanitarnejo wstrzymaniudostawywody,
c) potrzebyzwiqkszeniadoplywu wody do hydrant6wpozarowych.
2. W czasietrwania klqski, Zaklad ma prawo wprowadzic ograniczeniaw konsumpcjiwody,
odbiorc6wuslugo tych ograniczeniach.
w granicachmozliwoScidystrybucji,po zawiadomieniu
$37
Zaklad jest zobowi4zanydo regulamegoinformowaniaodbiorc6w uslug (co 6-miesiqcy)
do spozycia,na tablicyogloszeriw siedzibieZakladu,UrzEduorazna
o jako5ciwody przeznaczonej
tereniemiastai gminy.
RozdzialVIII
Odbi6r Sciek6rv
$38
Zakladrna obowi4zek:
l) Przyjqc do systemukanalizacyjnegoScieki bytowe, od dostawc6w Sciek6w na podstawie
zawartejz nimi umowy ustalonejwedlug zasadokreSlonychniniejszymregulaminem,a w
przypadk6w
zapewnicnieprzerwanyodbi6r Sciek6wz wyj4tkiem uzasadnionych
szczeg6lnoSci
go
gul
re
aminu;
w rozdziale XIV niniejsze
okreSlonych
2) Zapewnii prawidlowq eksploatacjEsieci kanalizacyjnejwraz z czpSciqprzylqczabqd4cychw
eksploatacji Zakladu, oraz dokonywai niezbqdnych napraw na sw6j koszt, z wl4tkiem
usuwaniazatorowi uszkodzefrspowodowanychprzezdostawcESciek6w;
3) Wydai warunki techniczne niezbqdne do podl4czeniado sieci kanalizacyjnejbqd4cej
w eksploatacji Zakladu;
4) Kontrolowai odprowadzaneSciekipod wzglqdemich zgodnoSciz obowi4zujqcyminormami
oraz sygnalizowadwla6ciwym wladzom o wszelkich zagro2eniachspowodowanychprzez
dostawcqSciek6wna skutek przehoczeniatych norrn;
5) OkreSliijakoSi dostarczanychSciek6ww pierwszejstudzienceod strony budynku naprzylqczu
bqd4cymw eksploatacjiZakladu.

s3e
Zaklad ma praw'o:
1) Kontrolowai prawidlowoSi realizacji rob6t zgodnie z wydanymi przez niq warunkami
technicznymi;
2) Wymagai przed ostatecznym uruchomieniemprzyl4czy przedstawieniaprzez inwestora
dokument6w stwierdzajEcych,i2 obiekt zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa
budowlanegoi sanitamego;
3) Za okazaniemupowaznieniakontrolowai stan technicznyprzyl4cza w czasie eksploatacji,
w celu:
w tym prawowstqpudo pomieszczenia
a) zainstalowania lub demontazuwo domierzagl6wnego,urzqdzeniapomi arowego,
b) przeprowadzeniakontroli urz4dzenia pomiarowego, wodomierza glownego czerpalnychi
dokonywaniaodczytuich wskazanorazdokonywaniabadafii pomiar6w,
do sieci,
iloScii jakoSciSciek6wwprowadzonych
c) przeprowadzenia
d) odciqci a przyl4czakanalizacylnego,
jezeli zawartaumowa tak stanowi,
e) usuniqciaawarii przyl4czaprzyl1czakanalizacyjnego,
4) WejSciana terenposesji(w pasieo szerokoSci3m na przebiegusieci kanalizacyjnej)w celu
usuniqciaawarii- bez odszkodowania;
5) Obcieyaa(,
dostawcESciek6wkosztami wykonanychprzez siebiekontroli i analiz,ieleli zostanie
stwierdzone nieprawidlowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przel<raczaj4cel
dopuszczalne
warunki;

okreSlonychw zal4czniku
zanieczyszczeii
6) W razie stwierdzeniaprzekroczeniadopuszczalnych
do umowy - naliczai oplatg dodatkow4okreSlon4w taryfie cen i oplat za odprowadzanie
Sciek6wzatwterdzon4uchwala Rady Miejskiej'
RozdzialIX
Pralva i obowi4zki dostarvcySciek6rv
$40
ma
Sciek6w
Dostawca
Prawo:
dortu*y Sciek6wdo siecikanalizacyjnejbEd4cejw eksploatacjiZakladu;
l) Do nieprzerwanej
2) zglaszacreklamacjedotycz4cewysokoscioplat za scieki;
z wykonywaniem,
,i Ziaueodszkodowiniazaszkody powstalez winy Zaklaclumaj4cezwi4zek
utrzymaniem i eksploatacj4 urz4dzenkanali zacyj nych'
$41
do:
jest
zobowi4zany
DostawcaSciekow
do pierwszejstudzienkr
l)' Wykonyrvaniana sw6j kosit wszelkichnaprawinstalacjikanalizacyjnej
licz4c od strony
rewizyjirej bqd4cej w eksploatacji Zakladu lub do granicy nieruchomoSci
budynku;
moZliwoscwystqpowania
2)- u2lkowania instalacjikanalizacyjnejw taki spos6b,aby wyklDczyc
zafl6cerir.vfunkcjonowaniusieci kanalizacyjnq,aw szczeg6lno6ci:
rozdrobnionych,
a) niewrzucaniado urzqdzeriinstalacjikanalizacyjnejodpad6wstalych,nawet
normy okreSlone w
b) niewylewania substancji o skladzie i stE2eniachprzel<taczai4cych
obowi4zuj4cYchPrzePisach,
w celu kontrolnego
3) Zapewnieniadostqpu piacownikom Zakladu do studzienki rewizyjnej
pobieraniaSciekowdo analizylaboratoryjnej;
kanalizacyjneji
4) umozliwienie przeprowadzeniakontroli przez pracownik6w Zakladu instalacji
5)
6)'
7)g)
9)

ur zqdzenpodczYszczaj4cYch ;
powiadamiania zaklid-u o posiadanych wlasnych ujqciach wody w celu umozliwienia
prawidlowego oblic zanianale2noSciza odbi or Sciek6w;
urzqdzeh
Wykonywania uszczelnieri otaz zamontowania na swoj koszt niezbqdnych
tuL".pi"czajEcych przedcofniqciem siESciek6w z sieci kanali zacyjnej;
i tylko do Sciek6w
Wykorzystywania swojego ptzylqcza wyl4cznie na uzytek wlasny
sanitarnych,chyba 2e zawartaumowa stanowi tnaczej'
Scieki do zbiornikorv
Likwidacji nu s*oj koszt instalacii,za pomoc4 ktorych odprowadzal
bezodplywowychdo czasuwl4czeniado siecikanalizacyjnej;
pol4czenie
Stosowaniatat<icfr rozwiqzan technicznych, kt6re uniemoZliwiaj4 bezpoSrednie
instalacji wodoci4gow ej z instalacj4 kanalizacyj n4'

$42
nasadzaniadrzew i
Dostawcy Sciek6w zabraniasiE lokalizacli budynkow i budowli oraz
pasieo szerokoSci5m'
krzew6w na sieciachkanalizacyjnychbEd4cychw eksploatacjiZakladu w

s43

zasadzawartychw$ 4l i $ 42 poci4gaza sob4mo2liwosidochodzeniaprzez
KaiLdenaruszenie
na drodzes4dowej-oraz mozltwoSiwypowiedzeniaumowy' co powinno byi
Zakladodszkodowania
stosownymupomnieniem'
poprzedzone
$44
element6w systemukanalizacfnego
funkcjonowania
prawidlowego
zagroLenie
istnieje
Jezeli
Zaklad ma prawo nakazac
na skutek zrzutu ScIetOw pizegaczajacych dopuszczalne warunki,
okreSlii odrEbne warunki
zastosowanieniezbEdnychurz4dr"n pii"tyszczaiqcych, ewentualnie
przyl4czat naliczac
zamkniqcia
odbioru Sciek6w,jai r6wnieL moze a'otonuenatycirmiastowego
zakresie
przepisami'
w tym
oplaty dodatkowe zaprzedoczenieladunku,zgodniez obowi4zuj4cymi
8

RozdzialX
Warunki tcchniczneodprolvadzaniaSciek6rv

$4s

warunki
Na pisemny wniosek zainteresowanego,Zaklad zawrze umowQ, w kt6rej okreSli
i drenazowych.
odbiorusciek6w,w6d opadovvych
techniczne
$46
w
Sciek6w,ZakladuwzglEdniobowi4zuj4ce
odprowadzania
dotycz4ce
Wydaj4cwarunki techniczne
tym zakresienorrny.
$47
warunki, Zaklad ma prawo uzaleZnt(
dopuszczalne
przeV'racza14
gdy
Scieki
W przypadku,
Sci
podpisanieu.o*y od i ch podczyszczeniaprzez dostawcq ek6w.

s48
Odbi6rSciekownastqpujez dniempodpisaniaumowy'

$4e

L
2.

3.
4.
5.
6.

Sciek6w
W przypadku koniecznosci wykonania nowego przylqcza kanalizacyjnegoodbior
przezZaklad'
prac
urui.rni,rny jest od terminu zakonczeniai odbioru tych
odbyrvasiq na
Realizacjaprac zwi4zanychz wykonaniemnowegoprzyl4czakanalizacyjnego
podstawiepozwoleniana
kosztdostawcySciek6w-woparciuo wydanewarunki techniczne,na
pasadrogowego,
budowqorganu architektonicznegoi zgody zarz4dcydrogi (ulicy) na zajqcie
or- po-uryrkaniu dzienniczkarob6t kanahzacyjnychw Zakladzie.
technicznE
DostawcaSciekowjako inwestorma obowi4zekuzgodnii opracowan4dokumentacjq
zZakladem.
powiadomi( Zakladna 7
O terminie przyst4pieniado rob6t dostawcaSciek6wjest zobowiqzany
dni przed ich rozPoczqciem.
po zakonczeniuprac i dokonaniuich odbioru, nastqpujeprzyjEcieSciek6wod dostawcyna
zasadachokreSlonychw niniejszymregulaminie'
przylqczekanalizacyjnepo pizyjEciu do eksploatacjistaje siq wlasnoSci4gminy na warunkach
w umowie.
okreSlonych

$s0

istniej4cejsieci
l. O ile wykonanie nowego przylqczawymaga modemizacjibadL rozbudowy
niZej
podanymi
z
zgodnie
kanalizacylne.;,w6wczas finansowanie tych prac odbywa siq
dyspozycjami:
.
,
.-_.-.^:.
w planie inwestycjr
siE
jeaeli
to
znajduje
zadanie
celowych
funduszy
lub
,
gminy
Srodk6w
a) ze
gminnych- po wykonaniu urz4dzeniatestanowi4wlasnosdgminy,
wlasnychZakladu,
b) ie Sroik6w Za6idu, jezeh zadanieto znajdujesiEw planie inwestycji
zawarteJumowy
.i w czEScize Srodk6w Zakladu,a w czqsci ze Srodk6wodbiorcy w ramach
wlasnoS6 tej strony jak
na reayzacjg zadania - po lvykonaniu urzqdzenia te stanowi4
one w umowie,
postanowilY
strony ustalajqwarunki
d) ze Srodk6w odbiorcy w ramach zawartejz nim umowy, w kt6rej
przejSciawlasnoSciwybudowanychurz4dzehna gminq'
na zasadachokeSlonych
2. Tryb realizacjiprac oraz uruchomieniaodbioru Sciekowodbywa siq
w niniejszym regulaminie.

RozdzialXI
Spos6bdokonylvaniaodbioru przezprzedsiqbio
rstrvarvodoci4gorvo-kanaIizacyjne
rvykonanegoprzylqcza

$sl

Obioru przylqczy kanalizacyjnych dokonuje Zaklad po sprawdzeniu zgodnosci stanu
faktycznegoz uzyskanymi warunkami przyl4cza do istniej4cll sieci ulicznej oraz zapewnienia
dostawywody lub odbiomsciek6w.

$s2

Odbiorudokujesiq przedzakopaniemprzyl4czawodoci4gowegolub kanalizacylnego.

$s3

Po dokonaniu inwentaryzacji przel4czawocloci4gowegolub kanalizacyjnegonastQpuje
zawarcieumowy na dostawgwody lub odbi6rSciek6w.
RozdzialXII
Zasadyzawierania i rorwiqzywania um6ryz clostarvca
Sciek6rv

ss4

Podpisanie
umowy nastEpuje
po uprzednimzlozeniu przezdostawcq
sciekowr.vniosku.

$ss

Umowy mog4 byc zawieranez wlaScicielemlub zarzqdczl
nieruchonro5ci,
posiadaj4cym
tytul
prawny do wladania nieruchomo5ciqlub z osob4 .kt6ra korzysta z nieruchonroscio
nieuregulowanym
stanieprawnym, oraznazasadachokreslonychjak w $ l9 dotyczqcymbudynku
wielolokalowego,
pod warunkiemposiadaniaprzezten budynekpodl4czeniado siecikanalizacylnej
bqdqcejw eksploatacjiZakladu.

$s6

MiejscemodbioruSciek6wprzezZakladjest pierwszastudzienkana przykanalikubqdEcym
na niai4tkugnriny i w eksploatacjizakladu,licz4cod stronybudynku.

$s7

Unrowyzawieranes4 na czasnieokreSlony
z molliwoSciqwypowiedzeniaich przezstronyz
z-achowaniem
3-miesiEcznego
terminuwypowiedzenialub na czasokreslonyzzaslrze2eniem
$ 63.

$s8

Po Lrplywieterminu wypowiedzenia,Zaklad zaniechaodbioru Sciekowi moze zastosowac
Srodkitechniczneuniemo2li wiaj4ceodbior Sciek6w.

$se

W przypadku
zmianydostawcy
Sciekow
nastQpuje
wyga5niEcie
dotychczasowej
umov\ry.
$60
Korzystanie
z urz4dzefikanalizacyjnych
bezzawarciaumowypodlegakarzegrzyxny do 10.000zl.

s6l

WysokoSioplatza odprowadzanie
SciekowzatwierdzaRadaMiejskastosownquchwal4.

s62

Integraln4czqSci4um6w z dostawc4Sciek6w, wprowadzaj4cymScieki przemyslowe,s4
zalqczntkidotycz4cedopuszczalnych
rvarunk6wjakim powinny odpowiadacSciekiwprowadzane
l0

do sieci kanalizacyjnej oraz wysokosci oplat dodatkowych
za przekroczeniawyzel wymienionych
warunkow.

$63
W przypadku uporczywego przekraczania warunk6w okreSlonych
.
w umowie oraz
niepodejmowania
przez dostawcESciek6w dzialartna rzeczpoprawyjako5ci Sciek6w,
Zakladowi
przysluguje prawo r ozw iqzaniaumowy za I -mi esiq czn: .'r,n
*ypo*i.dr"ni"-.
R o z d z i aX
l III
Zasady rozliczanianaleznoSci
za orlbi6rSciek6w
$64
IloSiSciek6wwprowadzonychdo siecikanalizacyjnej przezdostawcE
ustalanajest:
l) na podstawieilo5ci r6wnej zu|yrejwody; lub
2) na poziomieokreSlonymw ptrnkciel, powiEkszonymo zuzyciewody
z wlasnychujqc;lub
3) na podstawieodczyt6wz urzEdzenia
pomiarowegozamontowanego
przezdostawcE
sciekowna
przylqczukanaIizacyj nyrn; Iub
4) na podstawieodczyt6wpomniejszolycho wskazaniapodlicznikazamontowa
negoprzez
odbiorcqwody bezpowrotnie
zuLylei(np.podlewanie
uprawitp.);lub
5) napodstawie
wyliczonegoryczaltu.

$6s

t . Iloscsciek6ww zakladachprodukcyjnychmoze byi pomniejszona
o rozliczenieiloSciwody

bezpowrotnie
zuLylejna celeprodukcyjnelub technologiczne.
Rozliczenianalezydokonai w oparciuo bilanswodno-sciekourry
zakladu.
J . Cipzar dowodu w tyrn zakresie obciqza zainteresowanego
przedsiEbiorcq.WielkoSci
pomniejszenia
okre5laj4stronyw umowie.
z.

Naliczanie
naleZnosci
za Sciekioauy*^$rlf,n, pod.,u*i" ilosci dosrarczanych
sciekow
z zastosowaniem
ceni taryf zatwierdzonych
uchwal4RadyMiejskiej.
$67
Okresyobrachunkorve
mog4byi miesiqczne,
drvumiesiqczne
lub kwartalne.
wylienione
okresyobrachtrnkowe
dla danejgrupydostawcow
sciekowokreslazaklad.
$68
FakturgVAT za Scieki dostawcazobowiEzanv
jest zaplacicwedh-rgzasad ustalonych
w umowie.

$6e

l' Zgloszeniereklanlacjipo uplywie l4 dni od daty otrzymaniafaktury nie wstrzymuje
obowi4zku
uregulowania
nale2no5ci.
2' W razieuwzglqdnieniareklamacji,ewentualnanadplatapodlegazaliczeniuw
poczetprzyszlych
naleznoSci
za zgod4Odbiorcylub zostajezwrocona.
$70
Zwlokaw uregulowaniunaleznoSci
poci4gaza sobEnaliczanieodsetekustawowych.
$71
Zakladmozezamkn4cprzyl4czekanalizacyjne,
jezeli:
a) przylqczekanalizacylnewykonanoniezgodnie z przepisamiprawa,
b) dostawca
Sciek6wnie ui6cil oplatza pelnedwa o-kresyobrac-hunkowe
nastEpuj4ce
po dniu
otrzymanra
upomnieniaw sprawieuregulowanizaleglejoplaty,
ll

jakoSiwprowadzanychSciek6wnie spelniawymog6w okreslonychw przepisachprawa,
d) stwierdzono
celoweuszkodzenielub pominiqcie urz4dzeni
a pomiarowego,
e) zostalostwierdzonenielegalneodprowadzenie
5ciek6w.

RozdzialXIV
Przenvy i ograniczeniaw ci:lgloSciSwiadczonychuslug kanalizacyjnych.
Przypadki szczeg6lne

972

WystEpienie
przerwyw odbiorzericiek6wmozemiei miejscew nastqpuj4cych
przypadkach:
l)w zwi4zkuz wykonaniemplanowanychprackonserwacyjnych
i remontowych;
2)W zwiEzkuz koniecznoSciq
usuwaniaawarii;
3)W przypadkuwyst4pieniasily wyZszej.
RozdzialXV
Przeciwpo2arowe zaopatrzenie wod n e
$73
l. Przeciwpolarowe zaopatrzeniewodne jest to system zapewnienia wody do zewnqtrznego
gaszeniapoLarow oraz oslony obiekt6w zagro\onych przerzutemognia, kt6ra moze byi
przezpompy lub sprzqtochronyprzeciwpozarowej.
czerpana
2. Wodado cel6w przeciwpo2arowych
w gminiejest do_stEpna
takzez wodociqgumiejskiegojesli
sqwybudowaneujqciao wydajno5ciminimum l5 dmr/s.
$74
l. Wodoci4gprzeznaczonydo dostarczania
wody dla ludnoScipowinienmiei ogoln4wydajnoSc
co najmniejo 25 o/owylsz4od wydajnoScidla cel6w przeciwpoaarowych.
2. Siei wodoci4gowa,z kt6rej pobierasiq wodq do zewnqtrznegogaszeniapozarupowinnabyc
jako siei obwodowa.
budowana
3. Dopuszczasiq budowq sieci wodoci4gowej rozgalEzionejwszqdzie tam, gdzie ogolne
zapotrzebowanie
wody nie przekracza20dm'/s
4. Je5lizapotrzebowanie
wody przekracza20
dm3/sSredniceruroci4gownale2ytak ustalai, aleby
wodqmoznabylo pobierai z dw6chsqsiednich
hydrant6w,
5. Na sieciach
wodoci4gowych
instalujesiqnastqpuj4ce
hydranty:
-srednica
- wydajnosi l0 dmi/s,
a) hydrantyzewnEtrznepodziemne
nominalna80r-r'rrn
- srednica
b) hydrantyzewnEtrzne
nadziemne
nominalna80mm- wydajno5cl0 dml/s,
c) hydrantyjakwylej o Srednicy
nominalnejl00mm - wydajnoSil5 dm'/s.
6. OdlegloSiponiiEdzy hydrantaminie powinna przekraczac150m, a na terenachwiejskich
250m.
7. Hydranty zewnetrzne powinny byi rozmieszczanewzdluL dr6g i ulic oraz przy ich
skzyzowaniach.
8 . Odleglo5ihydrantuod krawEdzidrogilub ulicy nie powinnawynosicwiqcejniz2 m.
o Ci5nienie
na hydranciezewnEtrznym
powimo wynosicco najmniej0.1 MPA (l KG /cmz)jezeliwodapobieranajest za pomoc4pomp polamiczych.
10.Rozliczeniekoszt6wzwiqzanychz poboremwody do cel6w przeciwpoLarowych
nastqpujena
podstawie
danychotrzymanychod jednostkistrazypozamej.

$7s

1. ZakladobciEZagminq za wodq pobranqna cele przeciwpoaarowe
stosuj4cceny ustalonew
gmin4
taryfie, mole te2 zawrze(, umowE z
w ktorej okre5lone zostan4 zasady rozliczen za
jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy o
pobran4wodq na cele przeciwpozarowe
zbiorowymzaopatrzeniuw wodEi zbiorowymodprowadzaniuSciek6w.
2. Rozliczeniaza wodq pobran4 na cele przeciwpolarowe dokonywane sE w okresach
lub innych ustalonychz gmin4.
miesiqcznych
l2

Rozdzial
XV
Postanorvienia
kof cowe
$76
Ceny i oplaty ustalone w taryfach obowi4zujq I rok od dnia wej5ciaw Zycie uchwaly Rady
Miejskiej zatwier dzajqcej tary fy.

s77
jest do udostqpnienia
ZakladzobowiEzanv
na z4danieOdbiorcyniniejszegoregulaminu.

s78
Wykonanieuchwalypowierzasiq BurmistrzowiMiastai Gminy G6ra Kalwaria.
$78
Z dniem wejScia w Zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwala Nr 44ltXLV/2002
RadyMiejskiejw GorzeKalwarii z dnia25 kwietnia2002 r. rv sprawiezatwierdzenia
regulaminu
dostarczania
wody i odprowadzaniaSciek6wZakladuGospodarkiKomunalnejw GorzeKalwarii.

s7e
Uchwalawchodziw Lyciepo uplywie l4 dni od dnia ogloszeniaw DziennikuUrzqdowym
Wojew6dztwaMazowieckiego.

Przewodni
cz4cyffilyMiejskiej
PiotfSzelaS

l3

