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DrukNr.1.T.4w

/2006
UchwalaNr ..f.1i.1...
Rady Miejsliej w Radomiu
. .0. .0. .6. r .
z d n i a . . . . . . . ........ . ) p9' . : ! . ' . . . . . . . . 2
w sprawieuchwaleniaRegulaminu dostarczaniawody i odprowadzania
Sciek6w.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwaa 200i r.
o zbiorowym zaopalrzenlt w wodq i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w
(Dz. U. 22001r. Nr 72 poz. 747 zp6hniejszymizmianami)Rada Miejska
w Radomiu uchwala, co nastqpuje:
$ 1. Uchwala siq Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
Sciek6wo treScinastgpuj4cej:
Rozdzial I
Postanowieniao96lne
9 l

1 . Regulaminokrediazasadyprowadzeniai warunki korzystaniaz uslug
w zakresie zbiorowego zaopatrzenra w wodE przeznaczonej do
spozycia przez ludzi za pomocq urzqdzei wodociqgowych onz
zbiorowego odprowadzania 6ciek6w za pomoc4 urz4Czeh
kanalizacyjnychna terenie Gminy Radom, w tym prawa i obowi4zki
oraz odbiorc6wuslug
przedsiEbiorstwa
wodno-kanalizacyjnego
2 . Ilekro6 w niniejszymregulaminieuZywasig okreSlen:
a) ,,Ustawa"nale2yprzezto rozumiei ustawQzdniaT czerwca2001 r.
w wodq i zbiorowymodprowadzaniu
o zbiorowym zaopatrzeniu
Sciek6w(Dz. U. Nr 72 poz.747 z po|n. zm.),
rodzajeum6w:
b) ,,Umowa"nale?yprzezto rozurniei nastppuj4ce
- umowao zaopatrzenie
Sciekow,
w wodq i odprowadzanie
- umowa o zapatrzeniew wodq,
- umowao odprowadzanie
6ciek6w,
c) ,,Odbiorca" naleLy przez to rozumiei podmiot bgdqcy stron4
umowy o przylqczeniedo sieci lub jednej z um6w wymienionvch
w pkt. b).
nale2yprzez,to rozurniei Wodoci4gi Miejskie
d) ,,PrzedsiEbiorstwo"
. w RadomiuSp. z o.o.,bqd4ceprzedsiqbiolc4
w rozumienittUstawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnodcigospodarczej
(Dz. U. 22004r. Nr-i73, poz. 1807.zp62n. zrn.),kt6re prowadz4
dzialalnoSi gospodarcz4w zakresie zbiorowego zaopalrzeria
w wodg i zbiorowegoodprowadzaniariciek6w.

$2
1 . Przedsigbiorstwo wykonuj e

swoj4 dzialalno66 w oparciu
o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodq
i zbiorowego odprowadzania 6ciek6w udzielone decyzlq Zarzqdu
MiastaRadomia z dnia 12 sierpnia2002, znak \ll-ilI-7015/02,
2 . Przedsigbiorstwo Swiadczy uslugi zaopatrzema w wodg lub
odprowadzania 6ciek6w na podstawie pisemnej Umowy zawartej
z Odbiorc4.

$3
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowa6wod4 i uZywai j4
zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikaj4cymi z zawartej
Umowy.

Rozdzial II
poziom
Minimalny
Swiadczonychuslug w zakresiedostarczaniawody
i odprowadzaniaSciek6w

$4
Poziom dwiadczonychuslug Przedsiqbiorstwa
w zakresie iloSci,jako6ci
oraz ciryloici dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w okre6la
zezwolenie,o kt6rym mowa w $ 2 ust. I oraz pozwolenia wodnoprawne
wydanena podstawieodrpbnychprzepis6w.

$s
1. IloS6 dostarczonejwody okreSlonajest w oparciu o wskazania
wodomierza - zgodnie z umowq o zaopatrzeniew wodq zawartq
pomiEdzyPrzedsigbiorstwem
i Odbiorc4.
2. Wymagane ciSnienie wody okredla Rozpor-zqdzenieMinistra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w
jakim powinny odpowiada6budynki i ich usytuowanie
technicznych,
( D z . U .N r 7 5 p o z .6 9 0 , 2 p 5 2 n . 2 m . ) .
3. Woda do spoZycia przez ludzi winna odpowiadai jakoriciowo
wymaganiomokreSlonymw aktualnie obowi4zuj4cyrn.,rozporz4dzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie wymagah dotycz4cychjako5ci wody
przeznaczonej
do spo2ycia przez ludzi.
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4. Dopuszczalne
zanieczyszczenia6ciek6wprzemyslowy
ch oraz warunki
ich wprowadzania do urzqdzeh kanalizacyjnych reguluje
RozporzqdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r.
w sprawie sposobu rcalizacji obowi4zk6w dostawc6w Sciek6w
przemyslowychoraz warunk6w wprowadzania6ciek6w do urzqdzeh
(Dz.U. Nr 129,poz.1108,zp62n. zm.).
kanalizacyjnych
$6
Przedsipbiorstwojest obowi4zane do regularnego informowania
PrezydentaMiasta Radomiao jakoSci wody przeznaczonejdo spoZycia
przezludzi nie rzadziejniL raz w roku.

Rozdzial III
Szczeg6lowe
warunki i tryb zawierania Um6w z Odbiorcami uslug

$7
1 . PrzedsiEbiorstwozobowiqzane jest zawrze(, UmowE o zaopatrzenie
w wodE
iub odprowadzanie Sciek6w z Odbiorc4 kt6rego
nieruchomoS6 zostanie przylqczona do sieci, jeZeli wyst4pi on
z pisemnymwnioskiem o zawarcieUmowy.
2 . Przedsiqbiorstwoma prawo odm6wii zawarciaUmowy na zaopatrzenie
w wodq lub odprowadzanieSciek6w z rvlaicicielem lub zarzqdcq
budynku wielolokalowegoi osobamikorzystaj4cymiz lokali w tym
budynku, gdy nie s4 spelnione r6wnoczeSniewszystkie warunki
okreSlonew art. 6 ust. 6 Ustawy.
3 . Przedsiqbiorstwo
ma prawo wypowiedziei UmowE wla5cicielowilub
zarzqdcy
budynku wielolokalowego je1eli
w trakcie jej
obowi4zywaniawyst4pi4 warunki uniemo2liwiaj4cejej spelnienie,
w szczeg6lno6ciwarunki uniemoZliwiaj4ceustalenie nale2nolci za
dostarczon4wodg i odprowadzone Scieki dla poszczeg6lnych
Odbiolc6wuslugw tym budynku,w terminieokleslonymw Umowie.
4 . Umowa winna w szczeg6lno5cizawieracpostanowienia okreSlone
w ar1.6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywaimiejscepublikacji Regulaminu
dostarczania
wody i odprowadzania
6ciek6w.
5 . W Urnowach dotycz4cychodprowadzania6ciek6w Przedsiqbiorstwo
uwzglgdnia postanowieniawynikaj4cez rozporzqdzenia,o kt6rym
mowaw$5ust.4.
o . Z Odbiorcami korzystaj4cymi zar6wno z uslug zaopatrzeniaw wodp,
jak i z uslug odprowadzania6ciek6w,Przedsipbior.stwo
moze zawrze6,
jednq Umowq o zaopatrzenie
w wodp i odprowadzanie
Sciek6w.
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przejmujesieciwodoci4gowei kanalizacyjneod os6b,
7. PrzedsiEbiorstwo
kt6re wybudowaty je z wlasnych Srodk6wna ich wniosek na zasadach
okre3lonychw art. 31 ustawy i na warunkachuzgodnionych w Umowie
z Odbiorc4.
$ 8
1. Umowa o zaopatrzeniew wodg lub odprowadzanie6ciek6w mo2ebyc
zawafia na czasnieokre5lonylub okre6lony.
2. Umowa winna okreSla6 mozliwoS6j e1r ozwiqzania.
3. Rozwi4zanie umowy moZe nast4pii za porozumieniem stron,
z zachowaniemokresu wypowiedzeniaprzewidzianegow umowie lub
na skutek odst4pieniaPrzedsiqbiorstwaod Umowy.
4. PrzedsiEbiorstwo moze odstqpid od umowy w przypadkach
przewidzianych w art. 8 ust 1 ustawy. Odst4pienie od Umowy
nastgpujepoprzezo5wiadczenie
Przedsiqbiorstwa.
5. Rozwiganie Umowy skutkuje zastosowaniemprzez Przedsiqbiorstwo
Srodk6wtechnicznychuniemoZliwiaj4cych
dalszekorzystaniez uslug.

$e
1 . Odbiorca uslug sklada do Przedsigbiorstwapisemny wniosek
o zawarcieUmowy w terminie okre6lonymw warunkach technicznych
przylqczenia lub umowie o przylqczenie do sieci, a w przypadku
zmiany Odbiorcy uslugi bez konieczno6ci zmiany pozostalych
warunk6w 6wiadczenia uslug, niezwlocznie po jej wyst4pieniu.
Ponowne przylqczeniedo sieci, po wcze6niejszymodciqciu dostawy
wody iub zamknigciu przylqczakanalizacyjnegonastqpujepo ztoZeniu
przez Odbiorcqwniosku o zawarcteUmowy.
2 . Przedsipbiorstwow terrninie do 30 dni od daty zloLenia wniosku,
przedkladaOdbiorcydo podpisuprojektUmowy.
J.
Postanowieniaust. I i 2 ^uJq odpowiedniezastosowanierownieZ
w przypadku skladania przez wlaiciciela lub zarzqdc1 budynku
wielolokalowegowniosku o zawarcieUm6w,zosobamikorzystaj4cymi
z lokali.
$10

1 . Przedsigbiorstwo
okreSlacykl rozliczehobowi4zuj4cyOdbiorc6wuslug
w zale2noSciod lokalnych warunk6wtechnicznychi ekonomicznych
Swiadczeniauslug, a takZe postanowieriokre6lonych w odrEbnych
przepisachprawnychoraz skutki niedotrzymania
terminu zaplaty.
2 . Mogq obowi4zywa6r62necykle (okresy)rozliczendla poszczeg6lnych
taryfowych grup Odbiorc6wusiuglub obszaru.
3 . Data, forma i spos6b zaplaty okreilona jest w umowie zawarlei
pomipdzyPrzedsiqbiorstwemi Odbiorc4.
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$1 1
Odbiorcy ustug zobowi4zani sq do korzystania z zaopatrzeniaw wodQ
i odprowadzania Sciek6w w spos6b zgodny z przepisami Ustawy i nie
uslug
Swiadczonych przez
powoduj4cy pogorszenia jako6ci
Przedsigbiorstwo oraz nie utrudniaj4cy dzialalno5ci Przedsigbiorstwa,
aw szczeg6lnoScido:
a) uzytkowanieinstalacjiwodoci4gowejw spos6beliminuj4cymo2liwori6
wyst4pienia awarii, skazenia chemicznego lub bakteriologicznego
wody w sieci wodociqgowej,
b) montaZui utrzymania zaworow antyska2eniowychw przypadkachi na
warunkachokreSlonychodrqbnymiprzepisami,
c) u2ytkowania instalacji kanalizacyjnej w spos6b nie powoduj4cy
zakl6ce{ funkcj onowania sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Przedsigbiorstwao wlasnych uj pciach wody, w celu
prawidlowego ustalaniaoplatza odprowadzanie5ciek6w,
e) wykorzystywania wody z sieci wodoci4gowej oraz korzystania
przyl4cza kanahzacyjnego wyl4cznie w celach okre6lonych
z
w warunkach przylqczenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartq
z Przedsiqbiorstwem,
f) zapewnienianiezawodnegodzialaniaposiadanychinstalacjii przylqczy
lub instalacji i przylqczy kanalizacyjnych
wodoci4gowych
z urzqdzeniempomiarowym wlqcznie,
g) podjqcia dzialah ograniczaj4cychskutki awarii oraz udostgpniania
Przedsigbiorstwu
terenuw celu usunigciaawalii lub kontroli dzialania
w zqdzeApomiarowych, wodoci4gowych,kanali zacyjnych i przyl4czy.
Rozdzial IV
Spos6b rozliczefiw oparciu o ceny i stawki oplat
$12
Rozliczenia z Odbiorcami uslug za zbiorowe zaopatrzenie w wodq
i zbioroweodprowadzanieSciek6wprowadzones4 przezPrzedsiEbiorstwo
na podstawie Rozporz4dzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 12 marca
2002 r. w sprawieokredlaniataryf, wzoru wniosku o zatwierdzenietaryf
oraz warunk6w rozliczen za zbiorowezaopatrzeniew wodE i zbiorowe
odprowadzanie
6ciek6w( Dz. U. Nr 26,poz.257).
$13
W rozliczeniach,strony Umowy obowi4zane s4 stosowai aktualnie
obowi4zuj4c4taryfq zatwierdzon4uchwalq Rady Miejskiej w Radomiu,
b4d2 wprowadzon4w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczno(ci
zmianvUmowv.
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$14
Przedsiqbiorstwo oglasza taryfg w miejscowej prasie w terminie
okeSlonymw art.24ust.T lub 9 Ustawy.

$t s
w wodEi odprowadzanie
Warunkiprowadzeniarozliczertza zaopatrzenie
Sciek6wokrerSlarozdzial5 UstawyorazUmowa.
Rozdzial V
Warunki przyl4czeniado sieci
(

l

$16
l. PrzylqczenienieruchomoScido sieci wodoci4gowej lub kanalizacyjnej
jest odplatne i odbywa sig na pisemny wniosek o przylqczenie
i okreSlenie warunk6w przylqczenia, zwanych dalej ,,warunkami
przylqczenia"zlo2ony przez osobEubiegaj4c4sigo przylqczenie
2. Kwota nale2no6ci za przylqczenie ustalana jest na podstawie
obowi4zuj4cejtaryfo.
3. Z wnioskiem o przylqczeniedo sieci wodoci4gowejlub kanalizacyjnej
mohe wystqpowa6 osoba posiadaj4catytul prawny do korzystania
z nieruchomoSci,kt6ra ma by6 przylqczonado sieci.
4. Wniosek,o kt6rym mowa w ust. I powinienw szczeg6lnodci
zawierai:
a) danedotycz4ceidentyfikacji wnioskodawcy,
b) adrespodl4czanejnieruchomoSci,
c) rodzajpodl4czenia( wodoci4gowe,kanalizacyjne),
d) formE,termin i spos6bplatno(cizaprzyl4czenie,
e) danewykonawcy,
f) datqi podpiswnioskodawcy.
no2e wyrazi( zgodp
5. W uzasadnionychprzypadkachPrzedsiEbiorstwo
na przylqczenie osobie, kt6ra korzysta z niemchomodci
o nieuregu
lowanyrnstanieprawnym.
$17
Do wniosku Odbiorca ubiegaj4cysiq o przyl4czeniedo sieci zalqcza:
a) dokument potwierdzaj4cy tytul prawny do l<orzystania
z nieruchomoici, kt6rej dotyczy wniosek a \4, przypadku
nieruchomo6ci o nieulegulowanymstanie prawnyrn, opis jego
statirsuprawnegow stosunkudo nieruchornoSci,
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b) aktualnqmapq sytuacyjn4okre6laj4c4usytuowanienieruchomoSci
wzgiqdemistniejqcychsieci wodoci4gowejlub kanalizacyjnejoraz
innychobiektSwt urzqdze(uzbrojeniaterenu.
$18
1. Przedsigbiorstwo okreSla warunki przylqczenia i przekazuje je
wnioskodawcy w terminie nie dlu2szym ni2 14 dni od dnia zloZenia
wniosku. W przypadkach szczeg6lnychprzylqczeniedo sieci nastgpuje
na podstawie umowy o przylqczenie, kt6rej proj ekt sporzqdza
Przedsigbiorstwo.
2. Warunki przylqczeniasgwazne 2lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przylqczeniapowinny okie6la6,m.in.:
a) miejsca i spos6b przylqczenia sieci wodoci4gowej lub
kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) miejscazainstalowaniawodomierzagl6wnegoorazmiejsca
zainstalowania
urzqdzenia pomiarowego licz4cego iloSi
odprowadzanychSciek6w,
c) dopuszczaln4jakoS6odprowadzanychSciek6wprzemyslowych,
d) termin waZnoSciwarunk6w przylqczenia.

$le
l.

L-

Przylqczeniedo sieci wodoci4gowej lr:b kanalizacyjnej mo2e nast4pii
po spelnieniu warunk6w przylqczenia,o kt6rych mowa w $ 18,
a w przypadku
zawarcia umowy o przylqczenie do sieci, po
spelnieniuwarunk6ww niej okreSlonych.
Umowa o przylqczeniedo sieci mole byt zawartam. in. w przypadkach
zwiqzanychz budow4 sieci lub ich finansowaniemprzez skladaj4cego
wniosek o przylqczenie. Umowa o przyl4czen\e
powinna
w szczeg6lnoSciokreSlai koszty zwiqzane z realizacj4takiego
przedsiqwziqcia, zasady finansowania i spos6b rozliczeh wraz
z rvymagan4
dokurnentacjq.
$20

1 . Warunki przylqczenia, wzglpdnie umowa o przylqczenie stanowi
podstawEdo rozpoczqcia realizacjiprac proj ektowych oraz budowlanomonta2owych.
2 . Okre(lone rn warunkach, wzglgdnie umowie o przytqczenie, pr6by
i odbiory czqScioweoraz koficowe sq przeprowadzaneprzy udziale
upowa2nionychprzedstawicielistron.
3 . Wyniki pr6b i odbior6rv,o kt6rych mowa w ust. 2 s4 potrvierdzane
przez strony w protokolach, kt6rych wzory, uwzglqdniajap
postanowienia$ 24, okredtaPrzedsigbiorstwo.
7
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1. Odbi6r przylqczadokonywanyjest na podstawie koricowegoprotok6lu
odbioru technicznego wedlug zasad okre6lonych w warunkach
przylqczeniawzglEdnie w umowie o ptzylqczenie.
2. Protok6l odbioru technicznego przylqcza powinien zawiera(, co
najmniej:
a./datqodbioru,
b/ przedmiot odbioru z wyszczeg6lnieniemprzeznaczeniaprzyl4cza

(rodzaju: wodoci4gowe,
kanalizacyjne
) , (rednicy,material6w
i dlugoSci,
cI rodzaj odprowadzanych6ciek6w dla przylqcza kanalizacyjnego,
d,/ skiad komisji, w tym: wykonawcqi u4rtkownika,
e/ adresnieruchomo3cido kt6rej wykonano podl4czenie,
fl mapq inwentaryzacyjn4(geodezyjno-powykonawcz4)
g/ podpisycztonk6wkomisji.
3. Protok6l koricowy stanowi potwierdzenieprawidlowo6ciwykonania
podl4czeniai jego podpisanieprzez strony upowa2niaOdbiorcEdo
zlo2eniapisemnegowniosku o zawarcieUmowy.
Rozdzial VI
Technicznewarunki okre6lajqcemo2liwoScidostppudo uslug
wodociqgowo-kanalizacyj
nych
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1. PrzedsiEbiorstwo ma prawo odm6wi6 przyl4czenia do sieci
w przypadku braku wystarczalqcych mocy produkcyjnych oraz
niewystarczaj4cychwarunk6w technicznych uniemoziiwiaj4cych
realizacjquslugi.
2 . PrzedsiEbiorstwoma prawo odm6wii przyl4czenia do sieci je6li
przylqcze zostalo wykonane bez uzyskaniazgody Przedsipbiorstwa
b?id2 zostalo wykonane niezgodnie z -wydanymi warunkami
Iecnnlcznyml.

Poziom dostqpu do
uslug wodociqgowo-kanalizacyjnych
poszczeg6lnych
w
latach wyznaczai4 wieloletnie plany rozrvojU
i urzqdzeh wodoci4gowych i kanalizacl,jnych
i modernizacj
Przedsiqbiorstwopracowanena podstawie studium uwarunkoivai
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
przestrzennego
gminy.
miejscowegoplanu zagospodarowania
4 . W przypadku, gdy plany inwestycyjne wladcicieli lub zarz4dc6w
nieruchomoSciwyprzedzalqplany rozwoju, o kt6rych mowa powy2ej.
mog4 oni wybudowa6 urz.qdzenia
na wlasny koszt w porozurrienirr
z Urzqdem Gminy i Przedsiqbiorstwem.Urnowa okre6li zasady
fi nansowaniai spos6brazliczeniakoszt6wbudowy.
B

$23

1 . W zakresiedostawywody, miejscemwydania rzeczy w rozumieniu
kodeksu cywilnego, j est zaw6r za w o domierzemgl6wnym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomodci
gruntowejOdbiorcyodprowadzaj4cego
6cieki,miejscemrozdzialusieci
i instalacji oraz odpowiedzialno5ci jest granica nieruchomoSci
gruntowej.
J.
Miejsce rozdzlalu sieci kanalizacyjnej obejmuj4cej przylqcze
stanowiqce wlasno5i Przedsiqbiorstwai instalacji wewnqtrznej oraz
rozdzialu odpowiedzialnoSci, w przypadku lokalizacji studzienki
rewizyjnej
na terenie nieruchomoSci gruntowej Odbiorcy
odprowadzaj4cego dcieki znajduje sig bezpo6rednio za pierwszq
studzienkqlicz4c od strony budynku.
4 . W przypadku przylqcza kanalizacyjnego stanowi4cego wlasno(i
Odbiorcy odprowadzaj4cego dcieki miejscem rozdzialt sieci
i odpowiedzialno3cijest miejsce polqczenia sieci kanalizacyjnej
zprzylqczem.

Rozdzial VII
postppowania
w przypadku niedotrrymania ciqgloSci uslug
Spos6b
i odpowiednich parametr6w dostarczanejwody i wprowadzanych do
sieci kanalizacyjnej Sciek6w
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O przewidywanych zakl6ceniachw realizacji uslug zaopatrzeniaw wodg
lub odprowadzaniaSciek6wPrzedsigbiorstwo
winno uprzedzi1,
Odbiorc6w
w spos6bzwyczalowoprzyjqty.
$25
O planowanych przerwach lub ograniczeniachw dostawie wody oraz
przewidywanym obniZeniu j"j jako3ci Przedsiqbiorstwo powinno
poinformowa6Odbiorc6ww spos6bzwyczalowoprzyjqty,co najmniej na
dwa dni przedplanowanymterminem.
$26
1. W razie przerry w dostawie wody przekraczalqcej12 godzin
Przedsipbiorstwopowinno zapewni( zastepczypunkt poboru wody
i poinformowa6Odbiorcqo jego lokalizacjii warunkachkorzystania.

927
1. Przedsiqbiorstwomo2e odci46 dostawg wody lub zamkn4i przylqcze
kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okre6lonych w art. 8
Ustawy.
$28

1.

a)
D)

2.

Wstrzymanie zaopatrzeniaw wodq i odprowadzania6ciek6w moZe
nastqpi6 bez uprzedniegozawiadomienia Odbiorcy w przypadkach,
gdy wystqpuj4 warunki stwarzajqce zagroheniedla 2ycia, zdrowia
i
6rodowiska lub
uniemo2liwiaj4ce Swiadczenia uslug
gdy:
w szczeg6lno6ci,
z powodu awarii sieci lub przylqcza nie ma mo2liwo3ci prowadzenia
zaopatrzeniaw wodq lub odprowadzania5ciek6w,
dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpodredniezagrolenie dla
2ycia, zdrowia lub Srodowiska.
O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodE i odprowadzania 6ciek6rv,
o kt6rym mowa w ust. 1, PrzedsiEbiorstwoniezwlocznie informuje
Odbiorcg, w spos6bzwyczajowo przyJety.

$2e
t.

2.

Jezeli jako56 Sciek6wdostarczanychdo urzqdzehkanalizac/nych
nie spelnia wymog6w okre6lonychprzepisamiprawa lub umow4
PrzedsiEbiorstwomoze okresowo powstrzymai siq od zamkniEcia
przylqcza kanalizacyjnego, o kt6rym mowa w ustawie, o ile
pozwalajq na to techniczne i technologiczne mozliwoSci
Przedsiqbiorstwa.
Odbi6r Sciek6ww warunkachust. 1 moze nast4pi6za dodatkow4
oplat4okre6lon4w Umowie. Koszty kontrolijako6ci 6ciek6ww tym
okresiepokrvwaOdbiorca.

Rozdzial VIII
Obowiqzki Odbiorc6wuslugzaopatrzeniaw wodg i odprowadzania
Sciek6w
$30
1. Odbiorca winien zapewnidwlaSciwy stan technicznypomieszczenia,
w kt6rym znajdujesiq wodomierzlub urz4dzeniepomiarowew celu ich
przed uszkodzeni
zabezpieczenia
ami mechani
cznymi,skutkami ni sk i ch

ta

temperatur i innymi oddzialywaniami zakl6cajqcymi prawidlowe
dzialanie wodomierzaczy urzqdzeniapomiarowego,w tym przed
ingerencj4os6bnieuprawnionych
orazprzed\<radzieZ4
jest
2. Odbiorcazobowiqzany do natychmiastowego
usuniqciaawarii na
przylqczubgdqcymw jego posiadaniu.
JeSlitego nie uczyni w ci4gu
moZeusun46awarigwe
5 godzin od jej wyst4pienia,Przedsipbiorstwo
wlasnymzhkresie,a kosztamiobciqzydOdbiorcE.

$3 t
Odbiorca uslug zobowiqzany jest do natychmiastowegopowiadamiania
Przedsigbiorstwa
o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniachwodomierza gl6wnego lub urz4dzenia
pomiarowego,w tym o zerwaniu plomby,
b) zmianach technicznych w instalacji q,ewnQtrznej,kt6re mog4 mied
wptyw na dzialaniesieci.
$32
Odbiorca jest zobowi4zany do terminowego regulowania nale2no6ci za
dostawqwody i odprowadzanie
5ciek6w.

$33
Odbiorca zobowiqzanyjest do pisemnego powiadamiania Przedsi gbi orstwa
o zmianach wlasno6ciowych nieruchomorici lub zmianach uZytkownika
l o k al u .

Rozdzial IX
StandardyobslugiOdbiorc6wuslug
Spos6bzalafwianiareklamacjioraz wymiana informacji w zakresie
zakl6cer{w dostawiewody i odprowadzaniuSciek6w
$34
Przedsiqbiorstwowinno zapewni6Odbiorcom nale2ytypoziom uslugi,
a szczeg6lniewinno wyodrgbnii stanowisko pracy do spraw obslugi
klienta.

11

$35
Przedsiqbiorstwozobowi4zanejest do udzielania naLyczenie Odbiorcy lub
z wlasnej inicj atywy pelnej informacji dotycz4cejrealizacji uslugi, a przede
wszystkim informacji objqtych Regulaminemoraz zawartychw taryfie.
$36
1. W przypadku dostaw wody o jakoSci niezgodnej z Regulaminem lub
przerw w dostawach wody, Odbiorca uslug mo2e zloLyt, pisemn4
reklamacjpw terminie 7 dni od dnia, w kt6rym zakoitczyLasiE przerwa
w dwiadczeniuuslugi, albo od dnia w kt6rym usluga zostala wykonana,
lub miala by6 wykonana.
2. Rekiamacja mo2,ezosta6wniesiona w innych ni2 wymienione w ust. 1
przypadkachniewykonania, lub nienalezytegowykonania uslugi.
3. Reklamacjapowinna zawieral:
a/ imiq i nazwisko albo nazwg lub firmq oraz aciresOdbiorcy,
b/ przedmiotreklamacji,
c/ przedstawienieokoliczno(ci uzasadniaj4cychreklamacjq,
dl zgloszenieroszczeniao odszkodowanie,
e/ numer i datqUmowy,
fl podpisOdbiorcy.
4. Zgloszonareklamacjawymaga pisemnegopotwierdzeniare1przyjEcia
orazewidencjiw rejestrzereklamacjiPrzedsiqbiorstwa.
5. Przedsigbiorstworozpatrujereklamacjpniezwlocznie,nie dluZejjednak,
niZ w terminie 14 dni od dniajej wniesienia.
Zalatwienre reklamacji wymagaj4cej postqpowania wyjariniaj4cego
powinnonast4pi6nie p62niejniz w terminie30 dni od dniajej zloZenia.
udzielaodpowiedzina reklamacjgw formie pisemnej.
6. Przedsigbiorstwo
Odpowied2w innazawiera6'.
al nazwg Przedsiqbiorstwa,
b/ powolaniepodstawyprawnej,
cl rczstrzygniqcie o uwzglEdnieniu lub odmowie uwzglqdniania
reklamacji,
d/ pouczenie w sprawie mozliwo6ci dochodzeniaroszczen w innym
trybie,
pracownikareprezentuj4cego
Przedsigbiorstwo,
e/ podpisupowaznionego
z podaniemzajmowanegoprzezniegostanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzglqdnienia reklarnacji w calo6ci lub
w czq6ci, odpowiedZ na reklamacjq winna zawiera6 uzasadnienie
faktircznei prawne.
8. W przypadkuuwzglpdnieniareklamacjiPrzedsigbiorstwopow'iadamia
a tak2eo wysokojci i formie rq,plaly
OdbiorcQo rvj,nikuroziratrzenia,
przyznanegoodszkodo.ryania
lub nale2norici.
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9. Zaliezenie odszkodowania 1ub nale2no6ci na poczel przysztych
nale2no3ci
moZenast4pi6jedyniena wniosekOdbiorcyustugi.

RozdzialX
Warunki dostarczaniawody na celeprzeciwpoZarowe
$37
].

2.

3.

Pobor wody na cele przeciwpo2arowe
z sieci bgdqcejw posiadaniu
Przedsigbiorstwadokonylvany lest z hydrant6w, punkt6w szybkiego
napelnianiaoraz miejscachuzgodnionychz Przedsiqbiorstwem.
W przypadku zu2ycra wody do ce16w przeciwpo2arowych
z urzqdzertwodociqgowych, z kt6rych woda jest pobierana przez
innych odbiorc6w uslug, informacjq o iloSci wody zugq na te cele
Komenda StraZyPoZamej przekazujePrzedsigbiorstwui Gminie na
zasadachokreSlonychw Umowie.
Przedsigbiorstwo obci42a gminq za wodg pobran4 na cele
przeciwpolarcwe stosuj4c ceny ustalonew taryfie.
Zabezpieczenie potrzeb
przeciwpo2arowych na
terenie
nieruchomo6ci, nalezy do wia3ciciela lub zarzqdcy na podstawie
odrpbnychprzepis6w.
$38

1. Przedsiqbiorstwoobci4ZaGming Radom za wodg pobranq na cele
przeciwpozarowestosuj4c ceny ustalonew taryfie, mohe teL zawrze1
UmowE z gmin4 w kt6rej okre(lone zostanq zasady rozliczeh za
jak i inne cele wymienione
pobran4wodg na cele przeciwpozarowe
w art.22 Ustawy.
2. Rozliczenia za wodg pobran4 na cele przeciwpolarowe dokonywane
s4za okesy miesigczne,za kalde pobraniewody z sieci.

Rozdzial XI
Przepisykofcowe

$3e
W sprawachnie objqtych niniejszymRegulaminernobowi4zuj4przepisy
prawa, a w szczeg6lnoSci
ustawy z dnia 7 czerulca200I r. o zbioro*1'm
zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowymodprowadzaniu
dciek6w( Dz. U. Nr 72,

I J

$40
Przedsigbiorstwowodoci4gowo-kanalizacyjnezobowi4zanejest do
udostgpnienia
na 24danieOdbiorcyniniejszegoRegulaminu.
--

$ 2. Wykonanieuchwaly powierzasiEPrezydentowiMiasta Radomia.
$ 3. Tracitmoc uchwalaNr 79512002Rady Miejskiej w Radomiuz dnia
25 sierpnia 2002r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody
i odpnowadzaria5ciek6w.
$ 4. Uchwala wchodzi w Zyoiew terminie 14 dni od dnia ogloszenia
w Dzienniku UrzgdowymWojew6dzrwaMazowieckiego.

Wnioskodawca
PrezydentMiasta Radomia

Przewodnicz4cy
RadyMiejskiej
Tadeusz
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