
Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków
tel. 067 253 02 ~5

UCHWALA NR XII/l 08/20 11
RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odparowadzania ścieków na terenie Gminy
Czarnków.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z2008r. Nr 180, poz.llll, Nr 223,
poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr
40 poz. 23O, z 20 l lr. Nr 117poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr
123 poz. 858; zmiany z 2007r. Nr 147 poz. 1033, z 2009r. Nr 18 poz. 97, z 2010r. Nr 47 poz. 278, nr 238 poz.1578)
- po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwala się, co
następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej "Regulaminem"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanego na terenie Gminy Czarnków, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

2. Realizację powyższego regulaminu powierza się zgodnie z umową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15.06.2011r zawartą pomiędzy Gminą Czarnków i Gminą Ryczywół Zakładowi Usług Komunalnych Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnie.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U nr 72, poz. 747 ze zm.),

2) zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność, o której mowa wart. 2 pkt 21 ustawy,

3) zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność, o której mowa wart. 2 pkt 20 ustawy,

4) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa wart. 2 pkt 3 ustawy,

5) dostawca - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa wart. 2 pkt 4 ustawy.

§ 3. Dostawa wody odbywa się za pomocą ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci przesyłowej
iprzyłączy wodociągowych stanowiących mienie gminy przekazanych aportem niepieniężnym na rzecz spółki lub
innych właścicieli po przekazaniu w użytkowanie lub własność Dostawcy.

§ 4. Odbiór ścieków następuje z sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków będących mieniem gminy
przekazanych aportem niepieniężnym na rzecz spółki lub innych właścicieli po przekazaniu w użytkowanie lub na
własność Dostawcy.

§ 5. Istnieje możliwość odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych dostarczanych do oczyszczalni
beczkowozami pod warunkiem, że ścieki te odpowiadają jakościowo normom określonym w założeniach
technologicznych projektu oczyszczalni. Ścieki, które nie spełniają tych warunków nie będą przyjmowane. Stacja
zlewcza przyjmie ścieki dowożone o Ph 6,0 - 9,5 bez zawartości ciał stałych typu piasek, popiołu, słoma, szmaty,
szkła, opakowania , środki higieniczne, tekstyliów itp. Ścieki nie spełniające warunków określonych wart.
9 ustawy nie będą przyjmowane.

Id: QCACY-RKITI-SHKPX-KRWPT-LCJKO. Uchwalony Strona 1



Rozdział 2.
Zawieranie umów.

§ 6. Postanowienia umów, zawieranych przez dostawcę z odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków
stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz
postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7. 1. Dostawca zawiera umowę na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci
wodno-kanalizacyjnej, po wylegitymowaniu się tytułem prawnym do przyłączonej nieruchomości.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

3. Dostawca może zawrzeć umowę z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, pod warunkiem aktualnego zameldowania w tej nieruchomości.

4. W budynkach wielolokalowych umowa zostaje zawierana z właścicielem budynku lub z zarządcą.

5. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych może wystąpić do
Dostawcy z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku,
pod warunkiem, że:

- spełnione są przesłanki o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy;

r>. -wodomierze są zainstalowane w miejscach dostępnych oraz zamontowane są zgodnie z wymogami
technicznymi określonymi przez Dostawcę,

- zostanie określona zasada rozliczeń wskazań rozmc między wodomierzem głównym, a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz zasady pokrywania kosztów eksploatacji
i odczytów wodomierzy.

- właściciel lub zarządca budynku określi warunki usuwania awarii poza wodomierzem głównym (instalacji
wewnętrznej).

6. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt. 4 jest obowiązany do
poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku regulowania dodatkowych
opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne rozliczenie.

§ 8. 1. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z przepisami ustawy (art. 8) oraz przepisami
kodeksu cywilnego.

3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

4. Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

- zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

- utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

5. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami
wskazanymi w ust. 4, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub
zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy następuje zaprzestanie dostawy wody lub odbioru ścieków poprzez
zamknięcie przyłącza wodociągowego wodociągowegollub kanalizacyjnego oraz demontażu wodomierza
głównego.

§ 9. Umowa określi postanowienia obowiązujące strony umowy, a szczególnie:

l) Jakość i ilość usług.

2) Sposoby i terminy rozliczeń.

3) Prawa i obowiązki stron.
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4) Warunki kontroli urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

5) Okres obowiązania umowy wraz z określeniem odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy.

Rozdział 3.
Obowiązki dostawcy

§ 10. l. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków.

2. Istnieje możliwość odbioru ścieków komunalnych dowożonych beczkowozami w ilości uzgodnionej
z Dostawcą, o jakości odpowiadającej dopuszczalnym normom. Przedsiębiorstwo zapewni odbiór ścieków
komunalnych i dowożonych beczkowozami o jakości i w ilości uzgodnionej z Dostawcą.

3. Jakość wody winna odpowiadać wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

4. Wymagane ciśnienie w każdym punkcie czerpalnym w budynku musi odpowiadać warunkom, jakie
określają przepisy dla budynków i ich usytuowania tzn. minimalne O,05MPa - maksymalne O,6MPa.

5. Dostawca nie odpowiada za dobór urządzeń i sprzętu w mieszkaniach, które ze względu na ciśnienie w sieci
nie załączają się. Każde takie urządzenie lub sprzęt przed montażem winno uwzględniać zakres ciśnienia
minimalnego i maksymalnego w sieci.

6. Ciśnienie w rurociągach przesyłowych w najbardziej niekorzystnym punkcie rurociągów oraz końcówkach
rurociągów wynosi minimum O,2MPa.

§ 11. Dostawca będzie informował każdorazowo Wójta Gminy o jakości dostarczanej wody na podstawie
analiz wody dokonywanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne oraz przez organy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitamej w ramach monitoringu jakości
wody.

§ 12. Dostawca będzie regulamie informował Wójta Gminy Czarnków o jakości odprowadzanych ścieków
z eksploatowanych obiektów na podstawie analiz wykonanych w ramach posiadanych pozwoleń wodno-
prawnych.

§ 13. Dostawca udostępni każdorazowo na pisemny wniosek odbiorcy wody analizy i badania wody i ścieków
o których mowa § 11 i § 12.

§ 14. O przerwach lub ograniczeniach w dostawach wody lub odbiorze ścieków wynikających z planowanych
robót na ujęciach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach, przepompowniach i sieciach wod-kan trwających
dłużej niż 8 godzin Dostawca poinformuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie
stosownych ogłoszeń u sołtysów oraz w miejscach ogólnie dostępnych (np. tablice ogłoszeń, sklepy, itd.) jak
również na stronie intemetowej dostawcy na 2 dni przed planowanym terminem. Dostawca nie ma obowiązku
informowania Odbiorców o przerwach w dostawach wody wynikających z braku prądu na stacjach uzdatniania
oraz usuwaniu awarii na ujęciach lub sieciach wodociągowych trwających krócej niż 4 godziny.

§ 15. W razie możliwości Dostawca w przerwach trwających dłużej niż 12 godzin wskaże zastępczy punkt
poboru wody.

§ 16. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego mierzącego ilość pobranej wody,
znajdującego się na każdym przyłączu wodociągowym ponosi Dostawca, natomiast urządzenia pomiarowego
mierzącego ilość odprowadzanych ścieków - odbiorca usług. Dostawca nie instaluje wodomierzy czasowo
wykorzystywanych tzw. podliczników.

§ 17. Dostawca konserwuje i legalizuje wodomierze główne w ramach opłaty abonamentowej w czasie
określonym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy tj. raz w przeciągu 62 miesięcy.

§ 18. l. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem, w którym następuje zgodnie z kodeksem cywilnym
wydanie towaru. Pierwszy punkt czerpalny za wodomierzem jest miejscem, gdzie następuje określenie jakości
dostarczanej wody. Zawór za wodomierzem głównym lub miejscem, w którym wodomierz zostanie zamontowany,
stanowi granicę przyłącza wodociągowego ijest granicą odpowiedzialności Dostawcy.
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2. W przypadku braku studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej na terenie nieruchomości Odbiorcy
odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału przyłącza kanalizacyjnego i instalacji oraz odpowiedzialności - jest
granica nieruchomości.

3. W przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości Odbiorcy odprowadzającego ścieki,
miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności jest pierwsza studzienka
licząc od strony budynku.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną. Wszelkie
naprawy instalacji wewnętrznej leżą w gestii właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego. W budynkach
wielolokalowych instalacja wewnętrzna rozpoczyna się za zaworem głównym za wodomierzem.

Rozdział 4.
Rozliczenia

§ 19. Rozliczenia za dostarczoną wodę i odbiór ścieków dokonuje Dostawca na podstawie zatwierdzonych cen
i stawek opłat. Podstawą rozliczenia jest wskazanie wodomierza głównego, w wypadku jego braku lub uszkodzenia
według norm określonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. Rozliczenie ścieków w wypadku braku
urządzenia pomiarowego rozlicza się według stosunku l: l wskazań wodomierza.

§ 20. W wypadku zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych rozliczenie
następuje na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych z uwzględnieniem różnicy
powstałej między wskazaniem wodomierza głównego, a sumą odczytów z wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych. Różnica ta będzie doliczana do rachunku proporcjonalnie do zużycia wody, wskazanej na
wodomierzu zainstalowanym przy punkcie czerpalnym.

§ 21. W wypadku zawarcia umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego różnice wskazań
między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych rozlicza
właściciel lub zarządca budynku.

§ 22. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia
wody zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 23. 1. W przypadku niesprawności wodomierza stosuje się zasady określone w § 22.

2. Gdy przeprowadzona legalizacja wodomierza wykaże nieprawidłowości w działaniu urządzenia ilość zużytej
wody określa się na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 6-ciu miesięcy lub zgodnie z § 22 regulaminu.

§ 24. l. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w
przypadku jego braku na podstawie umowy, o której mowa w pkt. l § 7 jako równą ilości wody pobranej lub
określonej w umowie.

2. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza

r>; zainstalowanego na koszt odbiorcy usług oraz z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

3. O przypadku korzystania z własnych ujęć wody lub innych źródeł i odprowadzania ścieków odbiorca
informuje dostawcę oraz zapewnia ich opomiarowanie zgodnie z pkt. l.

§ 25. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak
również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 26. l. Rozliczenie z odbiorcami następuje na podstawie taryfy cen i opłat zatwierdzonej przez Radę Gminy
Czarnków bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2. Taryfa cen i opłat określa również stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości przyłącza do
świadczenia usług. Stawka opłaty abonamentowej obejmuje:

- utrzymanie przyłącza w gotowości do dostawy wody;

- wymiana wodomierza, w wypadku jego niesprawności technicznej nie zawinionej przez odbiorcę;

- legalizacja wodomierza;

- odczyt wodomierza przez inkasenta w budynkach jednorodzinnych;
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- ewidencja gospodarki wodomierzowej.

3. Taryfa zostaje podana do wiadomości w sposób określony wart. 24 ust. 7 na terenie gminy Czarnków.
Instytucje zostaną poinformowane pisemnie.

4. Taryfa obowiązuje przez l rok.

5. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczeniu wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 27. Dostawca za wodę pobraną do celów:

l) przeciwpożarowych,

2) zasilania publicznych fontann,

3) zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

obciąży Gminę na podstawie cen i opłat określonych w taryfie.

Rozdział 5.
Prawa odbiorcy usług

§ 28. Dostawca zobowiązany jest do świadczenia usług o właściwym poziomie jakościowym i ilościowym
zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz niniejszym regulaminem.

§ 29. Na każde żądanie pisemne Dostawca udzieli informacji o świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia
w wodę iodprowadzania ścieków oraz informacji w zakresie stosowanych taryf.

§ 30. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez odbiorcę winny być wyjaśniane w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia. Nie dotyczy to awarii i jakości wody, które to sprawy zostaną w miarę możliwości usunięte odwrotnie.

§ 31. W przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Sanitarną obniżenia jakości wody Odbiorcy przysługuje upust
w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

§ 32. Dostawca powiadomi odbiorcę w sposób określony w umowie o przerwach w dostawie wody i odbiorze
ścieków.

Rozdział 6.
Prawa dostawcy

§ 33. Dostawca odmówi podpisania umowy, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody
Dostawcy.

§ 34. Dostawca zastrzega sobie wykonanie przyłącza wod-kan od wcinki do istniejącego rurociągu
wodociągowego lub studzienki rewizyjnej na kolektorze głównym do zaworu za wodomierzem głównym lub
pierwszej studzienki na posesji licząc od kolektora głównego, na koszt inwestora. Podstawą rozliczenia jest
kosztorys powykonawczy.

§ 35. Dostawca nie zawrze umowy z Odbiorcą, jeżeli przyłącze wod-kan zostało wykonane nielegalnie oraz nie
spełni warunków określonych w art 6 Ustawy.

§ 36. Dostawca nie podpisze umowy z odbiorcą na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały
usunięte przyczyny, które były powodem zamknięcia dopływu wody lub odprowadzania ścieków oraz jeżeli
odbiorca nie ureguluje należności poniesionych z tego tytułu przez dostawcę.

Rozdział 7.
Obowiązki odbiorców usług

§ 37. Odbiorca usług wod -kan ma obowiązek wystąpić do Dostawcy z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

§ 38. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

§ 39. Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczenia lub studzienki wodomierzowej
z urządzeniem pomiarowym lub wodomierzem przez zamarzaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
dostępem osób trzecich.
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§ 40. O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz
zerwaniu plomb Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy. Prawidłowość
działania wodomierza głównego określa się na podstawie ekspertyzy uprawnionego zakładu.

§ 41. W wypadku zmiany właściciela lub użytkownika lokalu, w którym zainstalowane są: wodomierz główny
lub urządzenie pomiarowe, Odbiorca winien powiadomić o tym fakcie Dostawcę.

§ 42. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za pobór wody i zrzut ścieków.
Nieterminowe regulowania należności spowodują konsekwencje wynikające z art. 8 Ustawy.

§ 43. Odbiorca usług wod-kan zobowiązany jest do:

1) Korzystania z wody oraz z przyłącza kanalizacyjnego racjonalnie i tylko do celów określonych w umowie.

2) Korzystanie z przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w sposób eliminujący możliwość skażenia
chemicznego i bakteriologicznego oraz powrotu wody z instalacji cieplnej lub centralnego ogrzewania.

3) Wskazania własnych ujęć wody celem ustalenia opłat za korzystanie z przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 8.
Warunki przyłączenia do sieci wod-kan

§ 44. Realizacja budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przebiega w sposób następujący:

l) Złożenie wniosku przez inwestora do Zakładu Usług Komunalnych o wydanie warunków technicznych
wykonania urządzenia wod-kan.

2) Wydanie warunków technicznych wykonania urządzenia wod-kan po zapoznaniu się z możliwością lokalizacji
urządzenia w terenie (termin wydania 7 dni od daty złożenia wniosku),

3) Zawarcie umowy przed wykonaniem urządzenia w sprawie dostawy wody i odbioru ścieków zawartej
pomiędzy inwestorem a Dostawcą pod warunkiem, że:

a) nieruchomość, do której ma być wykonane urządzenie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci wod-kan,

b) istnieje możliwość zapewnienia przez Dostawcę odpowiedniej jakości, ilości i ciśnienia dostarczanej wody
oraz zrzucane ścieki nie spowodują zakłóceń w pracy oczyszczalni ścieków. Umowa ta jest warunkiem
·wydania decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli takowa decyzja jest wymagana i zgodna z innymi przepisami
(prawo Budowlane).

4) Uzgodnienie przez inwestora w Zakładzie Usług Komunalnych projektu budowlanego na wykonanie
urządzenia pod względem formalno-prawnym i technicznym zgodnie z wydanymi warunkami.

5) Przejęcie wykonanego przez inwestora urządzenia na własność spółki winno odbyć się na podstawie stosownej
umowy zawartej pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych sp. z 0.0. w Brzeźnie a inwestorem.

6) Realizacja budowy przyłącza w uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych sp. z 0.0. w Brzeźnie i pod
nadzorem osoby z uprawnieniami w zakresie instalacji wod-kan.

7) Odbiór techniczny urządzenia odbywa się z udziałem przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych sp. z 0.0.

w Brzeźnie i inwestora wraz z spisaniem protokołu odbioru technicznego.

8) Po wykonaniu odbioru technicznego inwestor dokonuje na własny koszt inwentaryzacji wykonanego przyłącza
przez uprawnionego geodetę i przekazuje inwentaryzację Dostawcy.

9) Protokolarne przekazanie na wniosek inwestora na rzecz spółki urządzenia wod-kan.

10) Włączenie do eksploatacji przez Zakład Usług Komunalnych sp. z 0.0. w Brzeźnie przejętego urządzenia
i rozpoczęcie dostawy wody lub odbioru ścieków w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania w użytkowanie
Dostawcy przyłącza lub urządzenia wod-kan.

§ 45. Wodomierze i urządzenia pomiarowe poza wodomierzem głównym i urządzeniem pomiarowym
głównym stanowią element wewnętrznej instalacji i koszty związane z ich utrzymaniem i montażem oraz
legalizacją obciążają Odbiorcę. Wodomierze mieszkaniowe zainstalowane w ramach opłaty abonamentowej
utrzymywane sąna koszt Zakładu Usług Komunalnych sp. z 0.0. w Brzeźnie.

Id: QCACY-RKITI-SHKPX-KRWPT-LCJKO. Uchwalony Strona 6



Rozdział 9.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 46. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Dostawcy są:

l) ochotnicza straż pożarna,

2) powiatowa straż pożarna,

§ 47. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Dostawcą,
a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na danej sieci wodociągowej.

§ 48. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Dostawcy
zobowiązani są do powiadomienia Dostawcy o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub
konserwatora sieci wodociągowej, nie później jednak niż 24 godziny po pożarze.

§ 49. l. Dostawca obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za każde pobranie z sieci.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 50. W sprawach me uregulowanych i nie objętych tym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 51. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czamków.

§ 52. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: Uchwała Nr :XXXVIII/295/06 z dnia 27 lutego
2006r. Rady Gminy Czarnków w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych oraz Uchwała Nr V/33/07 z dnia 22 lutego
2007r. Rady Gminy Czarnków w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakłądu Usług Wodnych i Melioracyjnych stanowiacego
integralną część uchwały Nr XXXVIII/295/06 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych.

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

przeWO~icząCY
.{ady (;tflłł Czarnków
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