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sPrawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gmlny Ostrowlte,

Na Podstawie aft. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz, U. z 20IB r,,
Poz,994 zPoŹn. zm,) oraz art, 19 ust, 3 ustawy z dnia 7 czenłlca 2001 r, o Żuioroi"yń zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowYm odProwadzaniu. Ściekow (Dz, U. z 2OI8 r.t poz. 1152), po zasięgnięciu opinii państwowóóó
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rada Gminy Ostrowite

uchwalarco
§

1,

§

2.

§

3,

następuje:

Uchwala się,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy ostrowite,,,
stanowiąry załącznik do niniejszeJ uchwały.

(
Wykonanie uchwały powierza się WÓjtowi Gminy Ostrowite,

Traci moc Uchwała Nr XLII/194/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie regulaminu
dostarczania wodY i odprowadzania Ścieków na terenie Gminy
ostrowite (bziennik d;fiń
Województwa Wielkopolskiego z 2006 r, Nr 63 poz. 1612).

§

4,

Uchwała wchodzi

w

ŻYcie Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Województwa Wiel kopolskiego.

w

Dzienniku Urzędowym

PRZEWODNICZĄCY

Załącznik

sąApA GM§NY

do uchwały Nr XLVI/325/2018

6ł,4Q? s§TRowlTE
ul. i"lp§wó ł, vłoj, wielkopolskie
łęt, *3 3Tó -§i

Rady Gminy Ostrowite

z dnia ?7 września 2018 roku

6l

REGULAMIN
DOSuRCZANIA WŻDY I qDPR?WADZANa ŚclarÓw
NA TERENIE GMINY OSTROWITE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1.

§1.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy
Ostrowitę.

w regulaminie używa się określenia,,ustawa", należy przęl. to rozumieć ustawę
z dnia7 ęzęwca 2001 r. o zbiorowym zaopŃrzeniu w wodę i Żbiorowym odprowadzaniu

ż. llękroĆ

Ścieków ( tj, Dz.U, z20I8 r,Poz.1l52). Pozostałę pojęcia ujęte w regulaminie mająznaczenie
wskazane w ustawie.

ROZDZIAŁ II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowad zania ścieków
§2.
W zakresie zbiorowego zaopaftzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ma

obowiązek;

1)

dostarczaĆ wodę w sposób ciągły i niezawodny,
w niniejszym regulaminie.

2) zapewnić zdolnośćposiadanych urządzeń
3)

4)
5)
6)

z

zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków

wodociągowych

w wymaganej ilościi pod odpowiędnim ciśnienięm.

do realizacji dostaw

zaPewniĆ jakoŚć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. zgodnie
przepisami,

wody

z obowiązującymi

prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakościwody.
zamontowaĆ wodomierz główny oral, zapęwniać prawidłowe jego utrzymanie, naprawę oraz
wYmianę na koszt przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadkóą gdy naprawa luń wymiana
wynika z winy Odbiorcy.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do regularnego informowania Wójta Gminy o jakościwody
przęznaczonej do spozy cia przez ludzi,

§3.

X.ffiĘzbiorowego

l)

odProwadzaĆ Ścieki

2)
3)
4)

odProwadzania Ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo_kanalizacyjne,

W sPosób ciągły iniezawodny,

z obowiązującymi przepisami.

o

zaPewnió zdolnoŚĆ PosiadanYch urządzeń kanalizacyjnych

w sposób ciągły i niezawodny.

składzię i stanie zgodnie

do odprowadzania

ścieków

zapewnió należylą jakośćoczyszczonych ścięków.
prowadzić regularną kontrolę ilościijakości
odprowadzanych ścieków bytowych i ścięków
PrzemYsłowYch oraz kontrolę przestrŻegania warunkJ* *pro*u
dzaniasóierow do urządzeń
kanal izacyj nych.

Rozdział III
warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami
usług
l.

§4.

Dostarczanie wodY i odProwadzanie ścieków.o.dbywa
się na podstawie pisemnych umów
o zao?atrzęnie w wodę i odProwadzanie ściekó* ,u*Jrtv.h
między przedsiębiorstwem
a odbiorcą usług lub nu pojrtu*ie umó*y
na zaopat.zenie
;'ffił*-o-kanalizacYjnYm

Zawaręię umów okreŚlonYch W § 4 ust. l następuje
z osobą, której nieruchomość została
przyłączona do sieci, na pisemny wniosek
tej osoby luu prr.osiębiorstwa.
3, umowa, o której mowa powyzej,
może być z:uł:rt,a, orobą, która posiada
tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości oo ttore; ma
być aortur.run'u woda lub z kióre.i mają
być
odProwadzanę ścieki,albo z osobą, która korzyŚtu
, ni.iu.r.,o;;;j;r;;rr.rrr,i;"ym stanie
prawnym,
2.

Rozdział IV
§posób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki
opłat ustalone w taryfach

l.

§5.
Rozliczęnia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
izbiorowe odprowadzanie ścieków są
Prowadzone Prłęz Przędsiębiorstwo wodociągo*o-ńuiiru.yln.'z
odbiorcami usług na
ta'Yfach cen siiwek opiai-o,u" itos.i
dostarczonej wody
r:ii'ffir;ff:li!J,:[uw.

i

2.
3.

lloŚĆ wodY dostarczonej do nieruchomości
ustala się na podstawie

wskazania wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku
w oparciu o prr.tięini norn.,y zużyciawody.
IloŚĆ odProwadzonYch Ścieków ustala się
na podstawie

wskazań urządzeńpomiarowych.

W razie braku vrządzeń.Pomiarowych itośćo,dprowadzonych
ścieków ustala się na podstawie
ilości wody pobranej lub określonjjw umowie.
W rozliczeniach iloŚci odProwadzonych sci9toił ilość
bezpowrotnje zuż1Ąejwody uwzględnia
się wYłącznie w PrzYPadkach, gdy wielko śó jej zuzy:ci"
;;1." cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomie rzą zainśti|owanego ńu korri
oouior.l usług.
6. Zmiana tarYf, w tYm wYsokoŚci i rodzajów
cen i stawek opłat, jak równiez zmianagrupy
taryfowej, do której zaliczony zostął odbiorca urłuf
*i*ag! pooania taryf do wiadomości
publicznej , zgodnie z przepisami ustawy.
4.

,1

§tosowanie Przęz Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
cen i stawek opłat
wYnikającYch z nowYch,
Jo
Prawidłowo podanych
wiaJ"*"J.i
publicznej
-i
taryf nie wymaga
odrębnego in formowan a odbiorcó* uiłu g o ch
rodzaj acr., uni *yrokos.i,
i

Rozdzial V
Warunki przylączenia do sieci

l,

§6.
osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci składa
do Wójta Gminy pisemny wniosek
o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza

a) wzór wniosku określaWójt Cminy,
b) wniosek można pobrać w urzędzie

2,
3,

4'
5,
6,

Gminy lub na BIp cminy ostrowite.
PrzYłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
następuje po spełnieniu technicznych
warunków PrzYłączenia, określonych przez pri.arńuiorstwo
zwanych dalej ,,warunkami
przyłączenia'',

Z wnioskiem o PrzYłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej moze występować osoba,
której nieruchomoŚĆ ma bYĆ
ao-si..i
Przyłącz,ona
por;uau;ą.u
z nieruchomoŚci albo osoba, która korzysta z nierucńomościtytuł prawny do korzystania
o nieuregulowanym stanie
prawnym,
osoba, o której mowa w ust. 3, składa w przedsiębiorstwie
wniosęk o określenie warunków
przyłączenla.
Wzór wniosku, o którYm mowa w ust. 2 i 3, ustala
przedsiębiorstwo. Wniosek możnapobrać
w siedzibię przedsiębiorstwa lub ze strony internetoi,ej

frzedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo.jest.obowiązane przyłączyc do sieci
osoby ubiegającej się
o PrzYłączenie, jezeli istnieją tęchniczńe mozliwościnieruchomość
świadczenia urłu!] Możliwościte
warunkowane
usYtuowaniem nieruchomości iru, zdolnościańi
dostawczymi
i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej
i ńalizacyjnej.
Warunkiem PrzYstąPienia do wykonania. rob.ót przyłączeniowych
jest wcześniejsze
uzgodn i enie d okum entacj i tech ni czńej z p rzedsięb
i orstwei.
Frzed PodPisaniem umowY na dostawę.lody lub
odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo po
otrzYmaniu komPletnej dokumentacji technicznej
wraz z
,geodezyjną inwentaryzacją
PowYkonawczą dokona odbioru wykonaneg o przyłącza pod kątem
spełnienia warunków

są

1,
8,

technicznych,

9.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne możę
odmówić przyłączenia

do sieci
wodociągowej i kanalizacYjnej jeślinie istnióją technicznę
warunti ptzyłączenia do sieci.

§7.
l, Wniosęk o PrzYłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
zawiera w szczególności:
oznaczęnie wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa),

l)
ż)

a)
b)

okręślenie:

rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
rodzaju i ilośoia w przypadku przemysłowych odbiorców
równiez jakości
odprowadzanych ścieków,
c) przęznaczęnia wody,

3)

informacje określające charakterystykę techniczną
obiektu, do którego będzie
dostarczana woda, w szczególności:

a) Powierzchnię uŻYtkową i rodzaj lokali (mieszkalne, uzytkowe,
itd.) w
zasilanych w wodę,
b)

wYPosaŻenie lokali i obiektów

4)

w urządzenia zużywające wodę i odprowad zająceścieki,

proponowanyterminrozpoczęciapoboruwody.
ż, Do wniosku o którYm mowa W ust, l osoba
ubiegająca
załączyó:

a)
b)

budynkach

się o przył ączenie do sieci powinna

dokumęnt Potwierdzający tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości,której dotyczy
wniosok fi ezeli posiada),
maPę sYtuacYjną, okreŚlającą usytuowanie nieruchomości
względem istniejących sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i u,rządzeńuzbrojenia terenu,

§8.
l. Warunki PrzYłączenia stanowią podstawę do
rozpoczęcia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych.
2.

ki przył ączenia w szcze gól ności okreś aj
ą
a) zakres prac projektowych i budowląno-rnontaŁowych
Waru

b)

c)

-

n

l

:

§laz ptaD związanych
]
z przęprcwadzaniem prób i odbiorów końcowych
*ykonuny. h przezstiony,
sPosób koordYnadi
oraz kontroli dotrzymywania
- '.Prac wykonawczych przez stron
wymagań określonych w warunka ch prŹyłącŻenia, - "J
terminy:

y

zakończęnia budowY PtzYłącza oraz terminy przeprowadzenia
niezbędnych prób
odbjarow częścłowych,

)

przeprowadzenia prób końcowych i końcowego
odbioru przyłącza,
przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścięków,
d) inne ustalenia.

§9.
l. Realizację budowY PtzYłącza do sieci wodo.ciągow
ej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
budowY studni wodomierzowej, pomieszczenia
do lokalizacji wodomierza
ńr.*il;iu;;go
głównego i urządzenia
Pomiirowego, zapęwnia na własny koszt osoba uuiega;ąca się
o przyłączenię
nieruchomości do siecl.

2,

koszty nabycia, zainstalowania

i

utrzymania wodomierza głównego pokrywa

'
przedsiębiorstwo, a utządzenia pomiarow.go
o-dbior.u urług,

Rozdział VI
Techniczne warunki określającemoźliwościdostępu
do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych

§ 10.
Frzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie
z przepisami ustawy, ma obowiązek:
PrzYlączYÓ do sieci nieruchomoŚĆ osoby.ubiegaj.ącej się o przyłączenie
nieruchomości do sieci,
jeŻeli są sPełnione warunki przyłączeniu
oki.sion. * nini.;rży* ,..guiuńinL, oru, istnieją
techniczne możliwościświadczenia usług.
2) zawrzęĆ umowę zaoPatrzenie w
.*?i? lub odprow adzanię ścieków z osobą, której
nięruchomoŚĆ została przyłączanado sieci
i ttora
z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umowy.

l)

o

ńfori.

3) zaPewniĆ sPełnienie wYmagań w zakresie jakości
usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
na prowadzeni. ,ńioŃ.
S'zanpatrzeniaił, wodę i zbiorowego
:finffi::# fi[fifniu

4) udostęPnió zastęPczy
_punkt poboru wody przeznaczonej do spozycia przęz ludzi
i PoinformowaĆ o mozliwościaóh
korryrtania z'te;go |unr.tu, jeżeli ;d.iółr;"stawę
wody
z przyczyny, o której
mowa w ustawie.

§ 11.

odbiorca korzystający z usług przedsiębiorstwa
zobowiązany jest:
l) zaPewnió realizację,Ęu{9*v przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej,
pomi ęszczęnia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głown.jo
i u riąar"niup;;i;;;;;"
Ż) korzYstaĆ z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowa dzaniaścieków
w sposób zgodny z Ustawą.

3)

zaPewniĆ Prawidłowe utrzYmanie przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego
na własny
koszt
stanie,
pogorszenii
Powodującym
warunków eksploatacj
.nie.
urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych
gdy
przyłącze wodociągowe lub
ńrypuJriu,
kanaIizacyjnę stanowi własność

W

ÓOUlor"y.

i

*

4) zaPewniĆ Prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej
.
z warunkami technicznymi użytkowania budynko*

5

ri.rJńulnvch.

i

kanalizacyjnej zgodnie

r,

ząPęwniĆ Prawidłowe utrzYmanie pomieszczeń, w których
zainstalowany jest wodomierz lub
vrządzenie

5)

Pomiarowe w stanie unięmożliwiającym ;ego uszko a.eńiĆ i nieprawidłowe
działanie oraz zabezpieczęnie pomieszczenia przed jor,ęi.i.,
osób nieuprawnionych,
6) wYkorzYstYwaĆ wodę z sieci wodociągowej i korzysta
c zprzyłączakanalizacyjnego wyłącznie
w celach i na warunkach określonych w umowie Órur*
wuruniach pr.yłącrLiia'clo sieci.
7) zaPewniĆ realizację obowiązków określonych
w ustawie oruz przepisach wykonawczych do
ustawy dotyczących:

a)
b)

c)
8)

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
wymagań co do ich jakości,
określonych w umowię ograniczeń dotyczących ilości
ścieków.

nio dokonYwaÓ zabvdowY ani nasadzeń drzew

wodociągowymi oraz nad sieciami
9)

i

i

krzewów nad sieciam

ii

przyłączami kanalizu.y;nyn i w pasie 2 m.

nięzwłocznie PowiadomiĆ przedsiębiorstwo

o

przyłączami

wszelkich stwięrdzonych uszkodzeniach

wodom ierza głó wne go lub urządzen i a pom iarowe go,

§ 12.
Potencjalni odbiorcY usług wodociągowo-kanalizacyjnych
dostępności tyeh usług:

1) w Urzędzie Gminy, który

2)

mogą uzyskać informacje dotyczące

udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin świadczenia usług,
d) w warunki udzietania zezwolęnia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,
w Przedsiębiorstwie udostępniającym nioodpłatnie
wgląd w regulamin świadczenia usług.

§

posó b do ko nywan

Rozdzial VII
ia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-ka nalizacyj
ne
od bio ru wykonaneg o przyłącza
§ 13.

l. W ramach Prac związanYch z odbiorem przyŁącza,
przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzęnia
zgodnoŚci wYkonanYch,Prac z wydanymi przezprzedsiębiorrt*o
*urunkami przyłączenia

do
ieci wodociągowej i/l ub kan al zacyj
oraz zproj ektem przyłącza.
obiÓr jest wYkonYw.anY
Przed zasypaniem przyłącza, Wszelkie odcinki przyłączaulegające
częŚciowemu zakrYciu ( tzw prace zanikająÓĄ ńaiezy
,gliłłu,ódo odbioru przed zasypaniem.
WYniki Prób i odbiorÓ.w, o którYch mowa powyzej
są potwierd zane przęzstrony w protokołach,
którYch wzorY określaprzedsiębiorstwo.. Ńróry'protoroiJw
mozna pobrać w siedzibie
przedsiębiorstwa lub ze strony internetowej przeośięńio.ri;;.
s

2,

3.

i

Ę,

4,

OkręŚlone

W warunkach przyłączenia próby

i

odbiory częścioweoraz końcowe

przeprowad zanę przy udzial e upoważni onych przedstaw

5. Po

i

c

są

iel i stron.

PisemnYm zgłoszeniu gotowości odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie
nieruchomoŚci do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-tanatŹacyjne uzgałnia iermin
odbioru, nie dłuższyniż 10 dni od dnia pisemnego zgłoizenia.

Rozdział VIII
§PosÓb PostęPowania w przypadku niedotrzymania ciągłościusług i odpowiednich
Parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalińcyjńej ścieków
§ 14.
W PrzYPadku niedotrzymania ciągłościświadczony ch przezprzedsiębiorstwo wodociągowo
kanalizacYjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przezniewody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanal izacyj ne ma obowiązek:

l)

PoinformowaĆ niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie
*iy* wskazaó, o ile to mozliwe,
PlanowanY tęrmin przywrócenia prawidłowego funkójonowania sieci i odpowiednich parametrów
internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo prŹyjęty sposób,

dostarczanej wody,

2) zaPewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw
w dostawie wodY Przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców
uriug o lokalizacji

takich Punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub
sposób,

w inny zwyczń*"

przyjęiy

3) PodjąĆ niezbędne działania ęelem przywrócenia ciągłościświadczeniausług
i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody.
§ 15.
O PlanowanYch ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ściekow przedsiębiorstwo

wodociągowo,kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie
internetowej,
w modiach lub w innY zwyczajowo przyjęty sposób, co nalmniej na 2 dni
ńbo.r. przedplanowaną
praęrwą w świadczeniu usług.
§ 16.
DoPuszcza się zal<łócenia w dostawie wody albo w odprowadzaniu ścieków bęz uprzedniego
Powiadomienia odbiorców usług, w przypadku wystąpienia warunków stwarzających zagrozenie

dla żYcia, zdrowia

i

środowiska oraz mogąc}ch spowodowaó znacŹni szkody lub
uniemozliwiających świadczenię usługo aw szczególności z powodu:
zanieczYszczenia, skażenia, zakażęnialub braku wody powierzchniowej lub podziemnej,
zanieczYszczgnia, skazenia lub zakażęnia wody w urządzeniach wodociągowych w sposób
niebezpieczny dla zdrowi a,
potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpozarowych,

l)
2)

3)
1

m

4)

.koniocznoŚci PrzeProwadzenia napraw urządzeń wodociągowych albo kanalizacyjnych
wynikających z awarii,
5) Przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych albo kanalizacyjnych, ,

6)

uszkodzęnia urządzeń

niebezpieczeństwem,

7)

i

instalacji wodociągowych albo kanalizacyjnych grozących

wystąpienia siły wyższej.

Rozdział IX

§tandardY obslugi od.biorców usług, a,w szczegóIności sposoby
załatwiania reklamacji
oraz wymiany informacji dotyczących w szciególności
zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

t7.

udziela wszelkich informacji w zakręsię
świadczonych usług oruz dotyczących zakłocęń w dostawie
wody i odprowadzaniu ścięków,
§ 18.
Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia,
aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były następujące dokumenty
w aktualnym

brzmięniu:

l) taryfa,

2)

n

iniejszy Regu lamin,

3) tekst u§tawy o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.
§ 19.

l, odbiorca ma Prawo zgłaszania reklamacji dotyczących
ilościijakościświadczonych usług
oraz wysokości opłat za usługi,
ż. Reklamacje o którYch mowa w ust.

w

l wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteręsowanego
siędzibie Przedsiębiorstwa, listęm poleconym iuu ,u- pomocą
poczty elektronicznej

przedsiębiorŚt*u.
jest do powiadomienia

i rozpatrywane są przez kierownika
J.

1

Przedsiębiorstwo zobowiązane
zainteresowanego
sposobie
załatwiania reklamacji w terminii l4 dni. oa auty
W
szczególnych przypaclkach
wYmagającYch ustaleń termin moze być wydłuzony "oo
:o dni, a przypadku zlecanych

o

;piń,

ekspertyz do czasu ich otrzymania,
4.

5.

JęŻęli udzielenie informacji wymaga ustaleń.wymagających
okresów dłuższychniż terminy
wskazane w ust, 3, Przedsiębiorstwo wodocią§ow
J- i'"ia;oucyjne przed upłyłvem terminu
wskazanego w ust, 3, informuje o tym fakcię oróuę,
utar:" łłivłareklamację.
W PrzYPadku gdY sPrawdzenię poprawności działania wodomierza
głównego nie potwierdza
zgłoszonej przez od b iorcę n iesprawności, pokrywa
ko;;iy ;prawd zen

",

ia,

Rozdział

X

warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 20.

l. Przedsiębiorstwo ustala, w
Porozumięniu z miejscowym komendantem
państwowej Straży
-przeciwpożarowe
PoŻarnej, miejsca
warunki Poboru
nu ,..r.
wodociągowYch,
'",di technicznych wymagań urządzeń
uwzględnienlem warunków
związanych
z wYkonYwanięm Przez
Przedsiębiorstwo zadań * ,rt ..ri. ,iioro*.go zaopatrzenia
w wodę
przęznalzlną do spoży oia ptzez ludzi,
7. IloŚĆ wodY
Pobranej na cele_Przeciwpożarowe ustalana jest na podstawie
comiesięcznych
raPońów składanYch Przez liomendanta raństwowej
pożarnej oraz Komęndanta
ś',;;;y
Ochotniczej §traży Pożarnej.

z

3.

i

i

Przedsiębior§twQ zabęzPiecza rezerwę wody
na cele przeciwpoźarowę,

techn iczn ych pos i ad an y' ch urządzeń

n

a stacj ach

il

;j

"i;;

i

;'*1,o y.

z

w miarę mozliwości

fr,A$A

#MiNY

62.4q7 CI§TROWITE

ul. l,ipowł i, woj,

uzasadnienie
do UchwaĘ

Nr xLvI/325 l2o18

rłlelkopolski" Rady Gminy ostrowite
z dnia 27 września2018

roku

Zgodniezart. 19ust. 1ustawyzdnia7czerwca200 lr,ozbiorowymzaopatźeniuwwodę
i zbiorowym odprowadzeniu Ścieków (§. Dz. U. z 2018 r, poz. 1152) rada gminy
na podstawie projektu
regulaminu dostarczania wody

w

i

odbioru Ścieków opracowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych
ostrowitem, PrzYgotowuJe pĄekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, który

przekazuJe

do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając

o

Rolniczych,

Postanowieniem

z dnia 17

powyższym spółdzielnię kółek

o Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego GosPodarstwa Wodnego Wody Polskie zaopiniował pozytywnie pzedłożony
projekt
sierpnia 2018 r, Dyrektor Regionalneg

regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
z uwagi na powyższe podJęcie pzedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
. RADY GMINY

/
fulgąuń ń /{włxłąfu
Woj/ciech Główczyńsk/

