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UCHWAŁA NR ZK.XXXII.0007.302.2021
RADY GMINY DĘBE WIELKIE
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Dębe Wielkie
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. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażonej w formie
postanowienia WA.RZT.71.141A.2021 z dnia 08.09.2021 roku uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie
Gminy Dębe Wielkie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr ZK.IV.0007.39.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Dębe Wielkie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie
Mirosław Sylwester Siwik
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Załącznik do uchwały Nr ZK.XXXII.0007.302.2021
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 września 2021 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń
wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie
Gminy Dębe Wielkie.
§ 2. 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 2020 r., poz. 2028).
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODYI
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 0,3 m3 na
dobę oraz 100 m3 rocznie o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo: 200 µg Fe/l;
mangan: 50 µg Mn/l; jon amonowy: 0,5 mg NH4+/l; azotany: 50 mg NO3-/l; azotyny: 0,5 mg NO2-/l; barwa:
15 mg Pt/l; mętność: 1,0 NTU; pH: 6,5-9,5;
2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym
Regulaminie;
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem
nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym
na przyłączu wodociągowym;
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorcę usług w ilości
nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę oraz 100 m3 rocznie;
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 5. 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 ust. 3 i 4
Ustawy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posługuje się wzorcem umownym w postaci ogólnych
warunków umowy.
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3. Bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni od dnia złożenia przez przyszłego
odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
4. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub
nieokreślony.
§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:
1) imię i nazwisko, PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę i REGON lub numer NIP (w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej) 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 wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).
§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą
korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:
1) imię i nazwisko, PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę i REGON lub numer NIP (w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca wnosi o zawarcie umowy;
3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń,
o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat
wynikających z taryfy za rozliczenie dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE
W TARYFACH
§ 8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowi wodomierz główny.
2. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez upoważnionego Inkasenta w sposób tradycyjny lub zdalny.
3. W przypadku nieobecności odbiorcy usług podczas dokonywania odczytu wodomierza/-y w sposób
tradycyjny, istnieje możliwość podania stanu wodomierza do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego w celu dokonania rozliczenia.
4. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne
w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
5. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich
i Gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego
informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
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6. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego rozliczenie dokonywane jest zgodnie
z §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odprowadzania
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura lub nota księgowa, która
określa termin, formę i sposób zapłaty.
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za zrealizowane usługi w terminie nie krótszym niż 14 dni wskazanym
na fakturze lub nocie księgowej licząc od daty jej wysłania lub dostarczeniaw inny sposób.
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 umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.
4. W przypadku konieczności rozliczenia fakturą okresu obrachunkowego, w którym obowiązują dwa
poziomy stawek cen i opłat, zużycie wody i/ lub ilość odprowadzonych ścieków ustalone będzie jako iloczyn
średniodobowego poboru wody i/lub ilości odprowadzonych ścieków z tego okresu oraz liczby dni
przypadających na dany poziom cen i opłat.
5. Faktury wystawione przy użyciu systemu zdalnych odczytów wodomierzy rozsyłane są do odbiorców
usług za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-mail, internetowe biuro obsługi klienta) lub wrzucane są
do skrzynki na listy.
6. Rozsyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest na podstawie pisemnego
oświadczenia odbiorcy usług o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
7. Istnieje możliwość odbioru osobistego faktury
kanalizacyjnego lub wysłania faktury pocztą (list zwykły).

w siedzibie

przedsiębiorstwa

wodociągowo-

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 10. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego
przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy
może zawierać:
1) numer telefonu;
2) adres poczty elektronicznej;
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków;
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika –
pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.
3. Celem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać
ze wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Po pisemnym potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje
warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.
5. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek
o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa
w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający
się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.
6. Warunki, o których mowa w ust. 4, określają co najmniej:
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1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości oraz ich rodzaj;
4) okres ważności;
5) załącznik graficzny.
7. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci informacja ta przekazywana jest
podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie określonym
w ustawie.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
Rozdział 6.
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 11. 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających
z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości
pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi
(średniodobowa wydajność dwóch stacji uzdatniania wody: 1660 m3 oraz 100 m3) lub jej dostawy, jak
również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (średniodobowa przepustowość 650 m3 ścieków
oczyszczonych);
3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców
usług;
4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewniać budowę oraz modernizację
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, w ramach
posiadanych środków finansowych.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci,
jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
3. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia
próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 5-dniowym
wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.
4. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu
zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
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5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego następuje zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków oraz montaż przyrządów pomiarowych.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
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 usług,
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/lub 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 informuje
odbiorców usług.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług objętych umową o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym planowanych przerw
w świadczeniu usług;
3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§ 15. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków umowy, a w szczególności ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja powinna być składana w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie reklamacji osobiście przez
odbiorcę usług w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, przy czym forma taka wymaga
udokumentowania.
3. W reklamacji odbiorca usług powinien zawrzeć co najmniej:
1) imię i nazwisko/nazwę firmy i adres odbiorcy usług;
2) numer Umowy;
3) przedmiot reklamacji;
4) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
5) żądanie/ zgłoszenie roszczenia;
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6) podpis odbiorcy usług.
4. 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.
§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej
siedzibie oraz na swojej stronie internetowej:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Dębe Wielkie taryfy;
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Dębe Wielkie;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
5) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 17. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki Straży Pożarnej.
§ 18. 1. Woda na cele przeciwpożarowe jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym z
hydrantów
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Warunki rozliczeń z tytułu dostawy wody na cele przeciwpożarowe określają Porozumienia zawarte
pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, Gminą a poszczególnymi jednostkami Straży
Pożarnych.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne obciąża Gminę za
przeciwpożarowe na podstawie Porozumienia stosując ceny ustalone w taryfie.

wodę

pobraną

na

cele

§ 19. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe, o których mowa w § 17, zobowiązani są do:
1) niezwłocznego przekazania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacji o ilości pobranej
wody w przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda
dostarczana jest dla innych odbiorców usług;
2) powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po
otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu;
3) do prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, z których została pobrana woda.
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UCHWAŁA NR ZK.XXXIII.0007.316.2021
RADY GMINY DĘBE WIELKIE
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie
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. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr ZK.XXXII.0007.302.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 września
2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Dębe Wielkie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8736) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku zmiany cen za wodę lub ścieki w trakcie okresu rozrachunkowego rozliczenie za ten
okres uwzględnia te zmiany. Rozliczenie dokonywane jest zgodnie z ustawą oraz umowami.”;;
2) w § 12 uchyla się ust. 5;
3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjnoremontowych zgodnie z przepisami ustawy oraz dodatkowo w sposób zwyczajowo przyjęty
z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym.”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie
Mirosław Sylwester Siwik

