UCHWAŁA NR XXVII.159.2021
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Jeleniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 tj., ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Jeleniewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdzony projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie w Białymstoku.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo do dokonania czynności, o których
mowa w § 2.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik
do uchwały nr XXVII.159.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

PROJEKT
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeleniewo
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Jeleniewo (zwanej dalej gminą).
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców korzystających z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „ustawie”, należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 tj., ze. zm.).
4. 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 wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane do:
1) zapewnienia ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto
umowę, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej, o ciśnieniu nie
mniejszym niż 0,05 MPa u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym, w ilości
nie mniejszej niż 0,3 m3/dobę;
2) zapewnienia dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o należytej jakości, wolnej
od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz niewykazującej agresywnych właściwości korozyjnych
o jakości i parametrach nieprzekraczających wymienionych nieprzekraczających parametrów
określonych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w zakresie następujących
parametrów:
a) żelazo 200μg Fe/l
b) mangan 50μg Mn/l,
c) jon amonowy 0,50 mg NH4+/l,
f) barwa, smak, zapach - akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian,
g) mętność 1NTU,
h) pH 6,5-9,5,

3)

prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody.

§ 2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane do:
1) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbioru ścieków
wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę;
2) zapewnienia ciągłego i niezawodnego odbioru ścieków o stanie i składzie zgodnym
z obowiązującymi przepisami prawa;
3) odprowadzania wprowadzonych ścieków do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych, w tym przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
2. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego
w posiadaniu Odbiorcy, powstanie istotne zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych
przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn
zagrożenia.
3. W przypadku, gdy Odbiorca nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 2, pomimo
wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające
do usunięcia zagrożenia, włącznie z wyłączeniem dostawy wody lub odbioru ścieków.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 1. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu
o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą
usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została
przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących
w posiadaniu odbiorcy usług;
5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
4. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych
warunkach zawierania umów, jak również o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest
zawarcie umów.
5. Przedsiębiorstwo udostępnia odpowiedni wzór wniosku o zawarcie umowy
o zaopatrzenie w wodę oraz wzór umowy o zaopatrzenie w wodę.

6. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów
ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 1. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość
wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określone
zgodnie z art. 27 ustawy.
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala
się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach do art. 27 ust. 3 ustawy.
W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie
umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
§ 2. 1.Odbiorca usług wydziela miejsce przeznaczone do montażu wodomierza za pierwszą
zewnętrzną ścianą przyłączonego obiektu lub w studzience wodomierzowej zapewniającej łatwy
dostęp.
2. Odbiorca usług odpowiada za zabezpieczenie miejsca montażu wodomierza
przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia fizycznego.
§ 3. 1.W przypadku niemożności odczytania wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie
rozliczeniowym.
2. W przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, ilość pobranej
wody lub ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie 4 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie
średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
urządzenia pomiarowego lub wodomierza.
§ 4. 1. Jeżeli odbiorca odprowadzający ścieki, posiada własne ujęcie wody, ilość
odprowadzanych ścieków określana jest na podstawie urządzenia pomiarowego lub sumy wskazań
wodomierza dla poboru wody z własnego ujęcia i wodomierza dla poboru wody z sieci
wodociągowej.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 2 odbiorca umożliwia Przedsiębiorstwu
zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym wody.
§ 5. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnością za świadczoną
przez Przedsiębiorstwo usług dostawy wody i odbioru ścieków jest faktura.
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia
w inny sposób.

§ 6. 1. W przypadku opóźnienia z wpłatą należności, Przedsiębiorstwo wystawia wezwanie
do zapłaty, którego kosztami obciąża Odbiorcę.
2. Koszt wezwania wynosi dwukrotność przesyłki ekonomicznej za potwierdzeniem
odbioru w obrocie krajowym, według obowiązującego cennika Poczty Polskiej S.A., na dzień
wystawienia tego dokumentu.
3. Wezwanie do zapłaty może zostać wysłane Odbiorcy nie częściej niż raz w miesiącu.
§ 7. Wejście w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy i obowiązuje w rozliczeniach
za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo bez potrzeby odrębnego powiadamiania odbiorcy
usług. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do zmiany ustawy o podatku od towarów
i usług, a w szczególności stawek tego podatku.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
§ 1. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się
na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
2. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci osoba ubiegająca się
o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie
przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej.
3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie jego nieruchomości do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się
o przyłączenie do sieci;
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym
jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który
ma zostać przyłączony do sieci;
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych,
technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów
średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe
i przemysłowe;
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku
do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia
terenu.
§ 2. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki
przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
a) 21 - dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
w zabudowie zagrodowej,
b) 45 dni - w pozostałych przypadkach,
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1 odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni,
po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym także miejsce zainstalowania
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) maksymalną ilość wody dostarczonej do nieruchomości i jej przeznaczenie;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich rodzaj;
4) wytyczne do projektowania;
5) wytyczne wykonawcze;
6) wytyczne odbioru wykonanego przyłącza;
7) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż dwa lata.
§ 3. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje
dokumentację techniczną przyłącza.
2. Dokumentacja techniczna przyłącza zawiera co najmniej:
1) część tekstową - opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru
wodomierza;
2) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, profile
przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego.
3) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania przyłączy
poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.
3. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami
oraz przepisami prawa budowlanego.
§ 4. Wznowienie dostawy wody przyłączem wodociągowym, jeżeli pozostawało
ono nieczynne przez okres, którego długość rodzi zagrożenie utraty zdolności technicznej
do bezpiecznego przesyłu wody, następuje w oparciu o nowe warunki przyłączenia do sieci wydane
przez Przedsiębiorstwo.

Rozdział VI
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych
§ 1. 1. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość,
zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.
2. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informację o dostępności
usług w siedzibie przedsiębiorstwa.
§ 2. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD i posiadających odpowiednie atesty;
2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy
wyposażyć w skrzynkę uliczną i ustawić słupek z tabliczką;
3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy
prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;
4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV.
2. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:

1)
2)
3)

prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed
lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;
dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

przemarzaniem

§ 3. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzenia drzew
i krzewów na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie o szerokości 2 m, chyba
że Przedsiębiorstwo wyda pisemną zgodę na odstępstwo.

Rozdział VII
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza
§ 1. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami
technicznymi przyłączenia do sieci oraz dokumentacją techniczną przyłącza.
2. Po dokonaniu robót montażowych, przed zasypaniem, należy wykonać geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza oraz zgłosić przyłącze wodociągowe
do odbioru przez uprawnionego pracownika ZGKiM w Jeleniewie.
3. Termin odbioru przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne uzgadnia
z odbiorcą usług po zgłoszeniu przez niego gotowości odbioru. Odbiór przyłącza następuje
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia gotowości odbioru.
4. Wynik odbioru jest potwierdzony przez strony w sporządzonym protokole, który
powinien zawierać, co najmniej:
1) dane identyfikujące odbiorcę usług i adres przyłącza;
2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość);
3) uwagi dotyczące różnic między projektem a realizacją przyłącza;
4) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru;
5) oświadczenie podmiotu przyłączanego, że przyłącze zostało wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz w warunkach posiadania niezbędnych zgód i uzgodnień.
5. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane
bez jego wiedzy, niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub przepisami prawa, w tym
z niniejszym regulaminem.
6. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego
podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków.
7. W ciągu 30 dni od wykonanego odbioru przyłącza należy dostarczyć do przedsiębiorstwa
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza.

Rozdział VIII
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza
§ 1. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania
odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo
przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 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 6 godzin.
3. 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.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania
reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie
wody i odprowadzaniu ścieków
§ 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.
§ 2. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu
wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości
i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, pisemnie),
po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację
bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji
w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
§ 3. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione
do wglądu wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący
na terenie gminy Jeleniewo;
3) wyniki ostatnich 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.
Rozdział X
Warunki dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe
§ 1. Podmiotami uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej
w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są Państwowa Straż Pożarna
i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 2. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe dla obiektów jest dostępny przede wszystkim
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych
punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę
Straży Pożarnej do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za pośrednictwem Urzędu
Gminy w Jeleniewie. Informacje o ilości i miejscu pobrania wody na cele przeciwpożarowe
przekazywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zdarzenia.
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obciąża gminę kosztami za wodę
pobraną na cele przeciwpożarowe na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są raz w roku,
na koniec IV kwartału.

