
UCHWAŁA NR XXVI/314/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz.713) i art. 19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z 2019r. poz.1437 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyrażonej w formie postanowienia WR.RET.070.606.2018.AR, Rada 
Miejska w Bierutowie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/330/2006 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 października 2006r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

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

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Krzysztof Kisiel 
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców 

usług, a nadto określa zasady i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń: 

a) „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. Dz. U. Z 2017 r. poz. 328) 

b) „Umowa” – umowa o zaopatrzeniu w wodę, o której mowa w art. 6 ustawy. 

§ 2 

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 ustawy. 

Rozdział II 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków 

§ 3 

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na 

dobę, 

2) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody, 

3) zapewnić ciągłość dostawy wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w ustawie, 

4) zapewnić, w posiadanej sieci wodociągowej, ciśnienie dostarczanej wody nie mniejsze niż 0,2 MPa, 

występujące w miejscu przyłączenia nieruchomości do sieci, 

5) zapewnić dostarczanie wody o parametrach pH 6,5-9,5, mangan  ≤ 50 µg/l, żelazo ≤ 200 µg/l, mętność ≤ 

1NTU, amonowy jon ≤ 0,5 mg/l, azotany  ≤ 50 mg/l, liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml. Liczba Escherichia 

coli 0 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C < 100 jtk/1ml. 

§ 4 

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

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

ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i 

obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków, 
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3) odprowadzać ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

Rozdział III 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5 

1. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu. Umowa określa miejsce wykonywania usług 

dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz granice własności sieci, przyłączy i urządzeń. 

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z 

Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o 

zawarcie Umowy. 

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi Umowa zawierana jest z właścicielem 

lub zarządcą nieruchomości. 

4. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z ustawy oraz z niniejszego Regulaminu. 

5. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych Przedsiębiorstwo uwzględnia 

postanowienia wynikające z aktualnego rozporządzenia właściwego ministra dotyczące sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

6. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług odprowadzania ścieków, 

Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

§ 6 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub 

określony.                                                                                     

§ 7 

1. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przedkłada Odbiorcy do podpisu Umowę. 

2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez 

właściciela/zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali. 

3. Każdorazowo, w przypadku zmiany istotnych warunków korzystania z usług, Odbiorca zobowiązany jest 

do złożenia Przedsiębiorstwu zaktualizowanego wniosku określającego charakterystykę zużycia wody oraz 

rodzaj, ilość, a w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych również jakość odprowadzanych ścieków. 

 

Rozdział IV 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat 

§ 8 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo 

z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach oraz ilość dostarczanej wody 

i odprowadzanych ścieków, mierzonych bezpośrednio na wodomierzu głównym i urządzeniu pomiarowym, a 

w przypadku ich braku lub awarii w oparciu o przeciętne normy lub ryczałt zużycia zgodny z obowiązującymi 

normami. 
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§ 9 

Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 10 

1. Wprowadzenie nowych taryf nie powoduje zmiany warunków Umowy. 

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf nie wymaga odrębnego 

informowania Odbiorców o ich wysokości. 

3. Przedsiębiorstwo dołącza do nowozawieranej Umowy aktualnie obowiązującą taryfę  lub jej wyciąg, 

zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną Umowy. 

§ 11 

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z 

poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 

budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 21 dni od daty dokonania odczytu wodomierza głównego lub 

urządzenia pomiarowego lub ustalenia wysokości ryczałtu w sytuacji, kiedy ilość sprzedanych usług jest 

ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego. 

4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy 

zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

 

§ 12 

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. W razie 

braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne 

normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy. 

§ 13 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku 

urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 7 

niniejszego regulaminu, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 

Rozdział V 

Warunki przyłączenia do sieci i dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy 

§ 14 

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca 

tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/posesji lub osoba niebędąca właścicielem np. najemca (za zgodą 

właściciela). 

2. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym. 
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§ 15 

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków w celu przyłączenia do sieci wodociągowej 

powinien w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z adresem do korespondencji; 

2) określenie: 

a) adresu nieruchomości, która ma być podłączona (nr działki geodezyjnej, rodzaj zabudowy), 

b) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 

c) zapotrzebowania na wodę, 

d) rodzaju odprowadzanych ścieków, 

3) sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

4) w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne przebiega przez działkę nie należącą do 

Inwestora należy dostarczyć zgodę właściciela działki na prowadzenie robót. 

§ 16 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od złożenia wniosku. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo 

w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 14, informuje o tym osobę ubiegającą się o 

podłączenie, wskazując wyraźne powody, które uniemożliwiają podłączenie. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają: 

a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy, 

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, 

c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego 

liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, 

e) termin ważności warunków przyłączenia, 

f) parametry techniczne przyłączenia. 

4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się o 

przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również możliwość wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze 

środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. 

§ 17 

1. Po otrzymaniu przez Odbiorcę od Przedsiębiorstwa warunków technicznych, o których mowa w § 16, 

Odbiorca zobowiązany jest do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w trybie 

przewidzianym w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Z 2017 poz. 1332), jeżeli 

zachodzą ustawowe przesłanki do zastosowania tego trybu, albo też – przystąpić do budowy przyłącza 

wodociągowego lub kanalizacyjnego w oparciu o przepisy Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i 

Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków, do którego odsyła przepis art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane. 
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2. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w oparciu o przepisy 

Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków, Odbiorca po otrzymaniu 

od Przedsiębiorstwa warunków technicznych, o których mowa w § 16, zobowiązany jest do zgłoszenia budowy 

właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, tj. Staroście Powiatu Oleśnickiego. 

§ 18 

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, 

o których mowa w § 16 i 17. 

§ 19 

1. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane przez strony w protokołach. 

§ 20 

Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: 

a) dane identyfikujące Odbiorcę i adres przyłącza, 

b) termin odbioru proponowany przez Odbiorcę, 

c) inne warunki odbioru. 

§ 21 

Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin 

na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia. 

§ 22 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad 

określonych w warunkach przyłączenia. 

2.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

a) datę odbioru, 

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), 

średnicy, materiałów i długości, 

c) wyniki próby ciśnienia wody, 

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

e) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

f) podpisy członków komisji. 

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez 

strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. 

4. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również możliwość 

wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych 

urządzeń. 

5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu 

zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 
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6. Przed zasypaniem przyłączy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza/y i jeden 

egzemplarz dostarczyć do Przedsiębiorstwa celem spisania protokołu odbioru technicznego. 

Rozdział VI 

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych 

§ 23 

Odbiorcy usług, w tym odbiorcy potencjalni, mogą uzyskać następujące informacje dotyczące dostępności 

usług w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, nieodpłatnie, do wglądu: 

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

c) niniejszy Regulamin, 

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Rozdział VII 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej 

wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 24 

1.Dostawca zobowiązany jest do udzielania Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń 

zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2.Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w 

przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub 

uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy: 

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę; 

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno – remontowych Dostawca 

powiadomi Odbiorcę najpóźniej na 48 godzin przed jej planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty. 

W takim przypadku Dostawca zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz poda przewidywany czas usuwania 

awarii. 

4. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Dostawca 

może wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o 

zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Dostawcy z obowiązku zastosowanie wszelkich dostępnych 

sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług. 

§ 25 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić wznowienia usługi w przypadkach 

określonych w § 24 jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług, a 

w szczególności w sytuacji, gdy nie zostały uregulowane zaległości finansowe. 
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Rozdział VIII 

Standardy obsługi odbiorców usług. Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie 

zakłóceń dostawy wody i odprowadzania ścieków 

§ 26 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 

1. Prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę i 

odprowadzanie ścieków. 

2. Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców. 

3. Występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków. 

4. Występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

5. Planowanych przerw w świadczeniu usług. 

§ 27 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorcy informacji dotyczącej realizacji usług, 

a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie. 

§ 28 

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości 

dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust/odszkodowanie na zasadach określonych w Umowie. 

§ 29 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub wystąpienia przerw w dostawie wody 

albo odbioru ścieków, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym 

zakończyła się przerwa w świadczeniu usług, albo od dnia w którym usługi zostały wykonane lub miały być 

wykonane. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub 

nieważnego wykonania usług. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy, 

b) przedmiot reklamacji, 

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, 

e) numer i datę umowy, 

f) podpis odbiorcy. 

4. Zgłoszenie reklamacje wymagają pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia. 

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia ich 

wniesienia. 

6. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż w terminie podanym w 

ust. 5, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 5 informuje o tym fakcie osobę, która 

złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym 

wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby. 
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7. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej. 

8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację winna 

zawierać uzasadnienie. 

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a 

także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu/odszkodowania lub należności. Zaliczenie 

odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy 

usługi. 

§ 30 

1. Jeżeli strony nie ustaliły w Umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków inaczej, 

obowiązuje niżej uzgodniony tryb udzielania przez Usługodawcę informacji i odpowiedzi w związku z 

niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody lub wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków. 

2. Udzielenie informacji na żądanie Usługobiorców następuje w ciągu: 

a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w 

dostarczaniu wody lub odprowadzaniu ścieków, 

b) 14 dni – na pisemne lub telefoniczne skargi, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

dotyczącego przerw i zakłóceń w dostarczaniu wody lub odprowadzaniu ścieków. 

3. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępniane wszystkim zainteresowanym: 

a) aktualne, obowiązujące na terenie miasta i gminy taryfy cen i stawek opłat, 

b) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie 

Miasta i Gminy Bierutów, 

c) wynik ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

d) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z 

wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

Rozdział IX 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 31 

Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są: 

Gmina i Państwowa Straż Pożarna. 

§ 32 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci i hydrantów ppoż. będących w posiadaniu  Przedsiębiorstwa 

dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem. 

§ 33 

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

zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru i przewidywanego czasu akcji gaśniczej 

celem ewentualnego zawiadomienia Odbiorców o przyczynach zakłóceń w ciągłości dostawy wody. 

§ 34 

1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w 
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taryfie. 

2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 

podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej Gminie i Przedsiębiorstwu w 

umownie ustalonych okresach. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 35 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. 

z dnia 10 lutego 2017 r. Dz. U. Z 2017 r. poz. 328) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie. 
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UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wprowadziła obowiązek przystosowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zmian
z niej wynikających oraz zaopiniowania przez organ regulacyjny, którym jest Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowany przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Bierutowie przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu . Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu postanowieniem WR.RET.070.060.2018.AR
pozytywnie zaopiniował przedstwiony projekt.
Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przy jednoczesnym uchyleniu
dotychczas obowiązującego, wynika ze zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów do obowiązujących regulacji
prawnych.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bierutowie

Krzysztof Kisiel
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