
UCHWAŁA NR VI/30/2019
RADY GMINY PIONKI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki

Na podstawie art. 19 ust. 3,4,5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (. Dz.U.2018.1152 t.j. z dnia 2018.06.14) Rada Gminy Pionki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Pionki. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/69/2007 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków realizowanego na terenie Gminy Pionki, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. 

 

§ 2. 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 z późn. zm.). 

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne 

wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

 

ROZDZIAŁ II 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY  

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 3. 

1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

zobowiązane: 

1) dostarczać odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości 

nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u 

wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym, 

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Rozdziale VIII 

niniejszego Regulaminu,  

3) dostarczana   woda powinna odpowiadać wymaganiom  jakościowym określonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), 

4) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej,  należy  zapewnić dostawę 

wody oraz prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 

 

2.  W zakresie odbioru ścieków  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  jest 

    zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, 

w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, 
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2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi 

przepisami i umów, 

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych własnych urządzeń kanalizacyjnych lub 

obcego podmiotu na podstawie zawartej umowy. 

 

3.  Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i   

     urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw. 

 

4.  Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania  

    do urządzeń kanalizacyjnych   określa   rozporządzenie Ministra Budownictwa  z dnia 14  

    lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków  

    przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j.  

     Dz. U. 2016 poz. 1757)  

 

ROZDZIAŁ III 

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

§ 4.  

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o 

umowę zawartą zgodnie z art. 6 Ustawy.  

 

2. Celem opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwego 

projektu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, wniosek o jej zawarcie 

powinien w szczególności zawierać: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy, 

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) oświadczenie o tytule prawnym / korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, 

6) oświadczenie wnioskodawcy o celach dla jakich woda będzie pobierana (wg celów zgodnie 

z obowiązującym w tym zakresie przepisami), 

7) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez 

wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). 

 

3. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy 

usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.   
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ROZDZIAŁ IV 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W 

TARYFACH 

 

§ 5. 

1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: 

wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości usług 

ustalone w umowie. 

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzenie ścieków, przy czym okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż miesiąc. 

§ 6. 

1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) 

odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

faktura. 

2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie  

z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby 

korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz 

odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących 

osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

4. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych, z przyczyn 

niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana w 

terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie. 

5. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat 

wynikających z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji 

Publicznej Wód Polskich oraz Gminy Pionki, nie wymaga odrębnego indywidualnego 

informowania odbiorców usług o wysokości tych ceni stawek opłat. 

6. Rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług 

jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego lub na 

podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, 

których ilość nie jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.   

7. Przeciętne  normy zużycia wody określa   rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 14 

stycznia 2002 r .w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wód  (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31 ). 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na 

podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
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średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 

działania wodomierza . 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§7. 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na 

wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. Każda nieruchomość jest 

podłączana do sieci odrębnym przyłączem, tak wodociągowym jak i kanalizacyjnym. 

 

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 

2) NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

3) adres do korespondencji, 

4) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób 

reprezentacji podmiotu, 

5) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, 

6) określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia, 

7) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku 

dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz 

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci 

powinna  załączyć  plan sytuacyjny na   kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 

§ 8. 

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania 

prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §7  wraz z  załącznikiem, wydaje 

osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki 

techniczne wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego" każdorazowo 

indywidualnie dla rozpatrywanego przypadku. 

2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo 

wodociągowo   kanalizacyjne w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania prawidłowo 

wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 7 informuje o tym osobę ubiegającą się o 

podłączenie, wskazując na powody, które uniemożliwiają podłączenie. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny wskazywać, co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej, 

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego oraz 

wodomierza dodatkowego, 

3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody oraz dopuszczalną ilość 

odprowadzanych ścieków (nie dotyczy odbiorców indywidualnych), 
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4) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków (nie dotyczy odbiorców 

indywidualnych), 

5) w przypadku wydania warunków o których mowa w § 8 ust. 1 przyłączenia okres ich 

ważności wynosi 2 lata. 

4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w terminie nie dłuższym niż: - 14 dni dla 

budynków mieszkalnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, - 30 dni w 

pozostałych przypadkach, od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa 

w § 7 i § 8ust.1  wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie 

nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej”. 

ROZDZIAŁ VI 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

§ 9. 

1. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa ustalając w warunkach przyłączenia do 

sieci zasady projektowania i budowy przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych 

uwzględniając, w szczególności:  

1) projektowanie i budowę przyłącza najkrótszą trasą, 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub 

zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem 

dla: 

- przyłącza wodociągowego spadku w kierunku przewodu wodociągowego. 

W przypadku konieczności prowadzenia przyłącza z dużym spadkiem należy zwrócić 

uwagę, aby zasuwy montowane były na odcinkach poziomych, 

- przyłącza kanalizacyjnego spadku, który gwarantuje prędkość samooczyszczania 

przyłącza tj. 0,8 m/s. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB DOKONYWANIA  

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

 

§ 10. 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi 

przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.  
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2. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu 

zgłoszenia gotowości do odbioru.  

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). 

5. Odbiór końcowy  dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 

technicznego. 

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej: 

1) datę odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: 

wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych 

ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,  

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 

USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I 

WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 11. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o 

planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 

z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować 

odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub 

ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.  

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku 

nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej  

12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy 

punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację 

zastępczego punktu poboru wody. 

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić 

zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać 

świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione 
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potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami 

przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z 

obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych 

uciążliwości dla Odbiorców. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć 

przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami 

prawa; 

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu 

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub 

stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego; 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez 

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub 

urządzeniach pomiarowych. 

 

ROZDZIAŁ IX 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY 

ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I 

ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 

§ 12. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom 

usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w 

wodę lub odprowadzanie ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o 

planowanych przerwach w świadczeniu usług,  

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

4) planowanych przerw w świadczeniu usług, 

5) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków, 

warunków przyłączenia i innych wiążących odbiorcę dokumentów.  

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług, co najmniej: 

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta, 

2) wyodrębnienie konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi, 

3) udostępnienie numeru telefonu alarmowego. 

 

§ 13. 

1. Odbiorca usług ma prawo złożenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

reklamacji dotyczącej świadczonych usług. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, 

telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem.  
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2. Reklamacje mogą być również zgłaszane osobiście w jednostce organizacyjnej 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obsługującej klienta. 

 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane Odbiorcy usług, datę zgłoszenia 

reklamacji, numer i datę umowy; przedmiot reklamacji; wskazanie okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni 

roboczych od daty jej otrzymania. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego 

postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 14 dni roboczych, 

po uprzednim zawiadomieniu reklamującego. 

 

5. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie 

nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego odbiorcy usług, 

odbiorca usług obowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom 

reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zaniechanie powyższego 

obowiązku przez odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia 

nieruchomości lub obiektu budowlanego. 

 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie 

pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację telefonicznie, pocztą 

elektroniczną, faksem lub w inny sposób, o ile odbiorca usług wyraża na to zgodę. 

 

7. Reklamacja przez odbiorcę usług wysokości należności wynikającej z faktury nie 

wstrzymuje obowiązku terminowej jej zapłaty. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo  kanalizacyjne, należna odbiorcy usług kwota zostanie 

zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwrócona w terminie 

14 dni od daty zgłoszenia żądania . 

 

8. Odmowa uwzględnienia reklamacji w całości lub w części wymaga uzasadnienia.  

 

§ 14. 

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione 

wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Pionki taryfy, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,  

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.  
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ROZDZIAŁ X 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 15. 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych 

zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym 

przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 16. 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej 

 

§ 17. 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia  

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu 

zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu. 

§ 18. 

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest 

ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub 

upoważnionego pracownika gminy. 

§ 19. 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi 

woda dostarczana jest dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie 

przekazuje przedsiębiorstwu informację o ilości wody pobranej. 
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