UCHWAŁA NR [„VII/4880018
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia

14

listopada 2018

r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta

Będzina"

art

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
9% z późniejszymi zmianami) oraz an. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
@ zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz_ U, z 2018 r..
pna 152 z późniejszymi zmianami) oraz po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Na podstawie

18 ust. 2

- Dz. U. z 201812, poz.
1

Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrazunym w formie
postanowienia z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Rada Miejska Będzina uchwala:

51. Uchwala się .«Regulamin dostarczania wody iodprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina'l

stanowiący załącznik do uchwaly.

śl. Traci

moc uchwala Nr L1/561/2006 Rady Mieiskiei w BędZimB z dnia 23 sryc7nia 2006 roku
ndprowadzanin ścieków na terenie Miasta Bedzrna"

w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody

i

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

@

54.Uchwala wchodzi wżycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwaly Nr LVll/488/201
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Rady Miejskiej Będzina
z dnia 14 listopada 2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina
Rozdział 1.
Przepisy ogólne.
5 !. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie ustawy
zdnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity - Dz. LL z 2018 r.. poz. 1152 z późniejszymi zmianami), zwana dalej "Ustawą”,

Rozdzial 2.
Minimalny poziom uslug świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowmknnalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
@

2. W zakresie

zbiorowego zaopatrzenia

obowiazek.

w wodę przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

ma

Uzupewnić zdolność posiadanych urzadzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
i

pod odpowiednim ciśnieniem;

2) zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny o odpowiednim ciśnieniu nie nizszym niż 0,5 atm,
mierzonym na przylaczu wodociągowym o nomiatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do

spozycia przez ludzi. określonej wprzepisach wydanych na podstawie art.
określonej umowa;

13

Ustawy oraz wilości

3) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolęjakości wody:
4) zamontować wodomierz główny oraz zapewniać prawidlowe jego utrzymanie.
naprawę oraz wymianę na
koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków. gdy konieczność naprawy lub wymiany wynika z winy

Odbiorcy.

53. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe—kanalizacyjne ma

obowiązek:

Uzapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków wsposćb ciągly
&

niezawodny.

2) zapewnić Ciąglość i niezawodność odprowadzania ścieków w ilości nie mniejszej niz wynikająca z
umowy;
3) zapewnić należytajakość oczyszczonych ścieków:

4) prowadZić regularną kontrolę ilości ijakości odprowadzanych ścieków bytowych ścieków przemyslowych
oraz kontiole przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
i

Rozdzial 3.
Szczegolowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami uslug.
gs 4. Umowę zawiera się na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomość zostala przyłączona do sieci. po
spelnieniu warunków technicznych, niezwlocznie lecz nie później niz wlerminie 30 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku ojej zawarcie.
Wniosek o zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynkach
wtelolokalowych skladany przez właściciela lub zarządcę powinien zawierać w szczególności:
5 5.

1

)

określenie osób korzystających z lokali. w tym określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgodą takiej osoby na zawarcie umowy potwierdzoną wlasnorecznym podpisem;
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2) oświadczenie wnioskodawcy (› poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozlic7ania roznic
w wynikach pomiarów oraz obowiązku odprowadzania na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych oplat:

3)schemat wewnetrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem glownym.
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń na podstawie cen i stawek oplat ustalonych w taryfach.
56.Taryfy stawek oplat za wodę iścieki są ogłaszane wmiejscowej prasie. na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miejskim w Będzinie

i

na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

57. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen istawek oplat wynikajacych
znowych taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców nich wysokości oraz wypowiedzenia

warunków umowy.

58.1. Podstawą obciążenia Odbiorcy naleznościami

za uslugi świadczone

wodociągowe-kanalizacyjne jest faktura.

przez przedsiębiorstwo

2. W przypadku budynku wielolokalowcgo. w ktorym Odbiorcami są rowniez osoby korzystające
z poszczególnych lokali przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjnewystawia odrębną fakture właścicielowi

lub zarządcy takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakture nie później niż [4 dni od daty dokonania odczytu, a w sytuacj” kiedy ilość

świadczonych uslugjest ustalona na innej podstawie niz wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego
od końca danego okresu rozliczeń za uslugi dostawy wody i odprowadzania ścieków określonego w umowie.

—

ĘQJeżeli Odbiorca pobiera wodę zujęć wlasnych lub urządzeń Przedsiębiorstwa iujęc' wlasnych
iwprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa. vi razie braku urzadzen pomiarowych. |Iośc'
odprowadzanych ściekówjesr ustalana na podstawie umowy.
Rozdzial 5.
Warunki przyłączenia do sieci.
510. l. Przylączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek
osoby ubiegającej się o przylączenie.
2. Wniosek o przyłączenie powinien zawierać co najmniej:

]) imię nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy:
i

2) adres do korespondencji:
3) w przypadku osób prawnych odpis z wlaściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji

i

urządzeń sluzacych do odbioru uslug:

5) określenie ilości przewidywanego poboru

wody,jej przeznaczenia oraz charakterystyki zuzycia wody;

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawcow ścieków
przemyslowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do
Zastosowania urzadzeń podczyszczających);
7) wskazanie planowanego terminu rozpoczecia poboru wody
@

i

dostarczania sciekow.

11. I. Do wniosku osoba ubiegająca się o przylączenie do sieci załącza:

określającą usytuowanie nieruchomości względem
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu:

Uaktualną mape sytuacyjna,
wodociągowej

i

istniejących

sieci

2) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek.
2. Przedsiębiorstwo

wodociągowe-kanalizacyjneustala i bezplatnie udostepnia wzór wniosku.
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5 12. ]. Jeżeli są spełnione warunki techniczne. umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego
wniosku wraz z kompletem załączników. wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości.
dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie
braku mozliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w terminie do ZI dni od otrzymania wniosku, informuje o tym osobe ubiegającą się o podłączenie, wskazując
wyraźnie na powody. które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust.

]

powinien. co najmniej:

l)wskazywac' miejsce isposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
wtym miejsce zainstalowania wodomierza głownego i/lub urządzenia pomiarowego;
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;
4) zawtcrac' informacje o rodzaju izawartości dokumentów. jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się
oprzyłączenic do sieci oraz podmiotach zjakimi nalezy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt
przyłączenia oraz projekt przyłącza opracowanego do planowanego obiektu;
5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia. nie krótszy niż
3. Dokument, o którym mowa w ust.

l

1

rok.

moze określać:

]) parametry techniczne przyłącza;
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego. a w przypadku. gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości

odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia
pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków. lub tez wodomierzy do mierzenia ilości wody,
z ktorej nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

513. I. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest
pisemne uzgodnienie zPrzedsiębiorstwem dokumentacji technicznej isposobu prowadzenia tych prac oraz
wat unkow i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wndociągowo—kanalizacyjne kontroli robót.
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wcelu uzyskania pisemnego uzgodnienia,
o ktotym mowa w ust. ], przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty iinforniacje. Wykaz

niezbednych dokumentów iintbnnacji przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne doręcza nieodpłatnie
kazdej osobie ubiegającej się oprzyłączenie nieruchomości wraz zwydanymi „Warunkami technicznymi
przyłączenia do sieci wodociągowej i/Iub kanalizacyjnej",

3. Przedsiebior stwo wodociągowo-kanalizacyjne
wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa
w ust. w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów iinformacji wskazanych wwykazie.
o którym mowa w ust. Z.
1

5 14. Przed

zawarciem umowy. przedsiębiorstwo wodociągowa-kanalizacyjne
wykonanego przyłącza. pod kątem spełnienia warunków technicznych.

dokonuje

odbioru

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowa—kanalizacyjnych.
Poziom dostepu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie
plany rozwoju modernizacji urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych.
@

15.

1.

i

2. Dostęp do usług wodociągowych ikanalizacyjnych wyznaczają techniczne możliwości
istniejących
urzadzen: ich stan, przepustowość, zdolność produkcyjna ilokalizacja nieruchomości, ktora ma zostać
przyłączona do sieci.

3.0soby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać inłormacje odostępności usług

w Przedsiębiorstwie.

4. Warunki przyłączenia określające mozliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
konkretnym przypadku wyznaczają warunki techniczne oraz informacja udzielana przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.

w
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Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanałizacyjne wykonanego
przyłącza.

516.l.

ramach czynności zwią7anych 7odbiorem przyłącza. przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac zwydanymi przez przedsiębiorstwo
„Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej i/luh
wodociagowo-kanalizacyjne
kanalizacyjnej” oraz projektem przyłącza.
W

2. .lezeli „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/Iub kanalizacyjnej" obejmowały
rownież obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz koncowe są przeprowadzane przy
udziale Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
3.

4. Odbiór jest dokonywany przed 7asypanicm przyłącza. Wszelkie
częściowemu zakryciu nalezy zgłaszać do odbioru przed zasypamem.

Przed 7asypaniem należy wykonać operat geodezyjny.
technicznych oraz dostarczyc jeden egzemplarza do Przedsiębiorstwa
5.

odcinki

wzakresie

przyłącza

wskazanym

ulegające

w warunkach

517. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela osoby ubiegającej się o przyłączenie.
przedsiębiorstwo wodociągowa-kanalizacyjneuzgadniajego termin. nie dłuzszy niz 5 dni od daty zgłoszenia.
odbiorów. o których mowa w 5 16 ust. 3 są potwierdzane
wodociągowo-kanahzacyjne oraz osobę ubiegającą sie o przyłączenie w protokołach.
2. Wyniki prób

i

przez przedsiębiorstwo

5 18. ]. Zgloszenie do odbioru technicznego przyłącza powinno zawrerac' co najmniej:

lłdane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;
2) dane dotyczące Projektanta

i

Wykonawcy;

3) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę:
A)

gcodezyjną dokumentacje powykonawczą;

5) inne warunki odbioru. np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1)

dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica. materiał. długośc. elementy uzbrojenia):

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego:

3) skład podpisy członków komisji dokonującej odbioru:
i

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział &
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

grew

ciągłości usług iodpowicdnich parametrów dostarczanej wody
ścieków przedsiębiorstwo wodociagowo—kanalizacyjnc jest
zobowiązane do udzielania informacji dotyczących:
przypadku niedotrzymania

iwprowadzaoych do sieci kanalizacyjnej

Iłwystępujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków:
2) występujących awarii urządzeń wodociągowych

]) planowanych przerw

i

urządzeń kanalizacyjnych:

w świadczeniu usług.

ma obowiązek poinformowania Odbiorców
wodociągowo-kanalizacyjne
dostawie
w
wody. w sposob zwyczajowo przyjęty
ograniczeniach
o planowanych przerwach
72
z wyprzedzeniem co najmniej
v godzinnym.

520. ]. Przedsiebiorstwo

lub
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2.

Przedsiębiorstwo wodociagowo›kanalizacyjne

ma obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców,
przerwach lub ograniczeniach wdostawie

w sposob zwyczajowo przyjęty, ozaistniałych nieplanowanych
wody. o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W

przypadku

budynków

wielolokalowyclt

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

może

ozdarzeniach wskazanych wust. 2poinforntowac' wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, oile
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza [2 godzin.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

udziela informacji za pośrednictwem telefonu. faksu lub
elektronicznych środków przekazu. bez zbędnej zwłoki.

ĘZIJN razie planowanej lub zaistniałej przerwy wdostawie wody przekraczającej lZgodzin
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
poinformować o tym Odbiorców, wskazując jego lokalizację.
i

Rozdział 9.
Standardy obslugi odbiorców usług, a w szczególności sposoby reklamacji, oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności ukloceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.
522. Ustala się następujące zasady wymiany informacji doty
wody odprowadzania ścieków:

acych w szczególności zakłóceń w dostawie

i

]) Jezeli prośba o udzielenie informacji zostala przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo›
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prośby:
2) Jezeli udzielenie informacji wymaga przeprowadzenia

postępowania wyjaśniającego. przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje otym osobę, która złożyła prośbę i wskazuje jej ostateczny termin
udzielenia odpowiedzi. przy czym temtin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

523. ]. Kazdy ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczacych sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo
wodociągowo—kanalizacyjne usług.
2.

Rekiamacjajest zglaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowa-kanalizacyjne jest zobowiązane
rozpoznać reklamacje bez zbędnej
zwłoki w terminie nie dluzszym niż 14 dni od dnia doręczenia Przedsiębiorstwu reklamacji.

524. I. Przedsiebiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób

odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegajacymi sie o przyłączenie do sieci, w tym za
przyjmowanie rozpatrywanie reklamacji.
i

2. informacja o osobach o których mowa w ust. zawiera co najmniej: wskazanie
pracowników
upowaznionych do kontaktów z Odbiorcami iosobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania
irozpatrywania reklamacji. numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy. winna być wywieszona
w siedzibie Przedsiębiorstwa udostępniona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
1

]

525],

W

siedzibie

Przedsiębiorstwa

udostepnione:
I

)

oraz na stronie

internetowej

Przedsiębiorstwa

winny

być

aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Będzin taryfy cen stawek opłat:
i

2) „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie Gminy Będzin;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analizjakos'ci wody;
4) tckstjcdnolity Ustawy wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi najej podstawie.

Rozdział 10.
Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

szo. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia

nie powodujący pogorszenia
a w szczególności do:

w wodę

i

odprowadzania ścieków w sposób

jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociagowo—kanalizacyjne,

ltutrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie
wody w wyniku wystąpienia skazcnia chemicznego lub bakteriologicznego:
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2) zabezpieczenia instalacji przed cofaniem się wody zinstalacji wodociągowcj. powrotu cieplej wody
z centralnego ogrzewania:
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach ilos'ci

ijakości odprowadzanych ścieków;

4) nie zmieniania. bez uzgodnień zPrzedsiebiorstwem uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
5) utrzymywania przylącza w stanie nie powodującym pogorszenia
lub kanalizacyjne
w przypadku,
gdy przyłącze wodociągowe
Przedsiębiorstwa;

warunkow eksploatacji sieci.
nie znajduje sie w posiadaniu

(i) natychmiastowego usuwania awarii przylącza będącego w posiadaniu Odbiorcy;

jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe. w tym
również studzienka wodomierzowa, wstanie uniemozliwiającyiri jego uszkodzenie ioddzialywania
zaklócające jego prawidlowe dzialanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostepem osób
nieupowaznionych:

7) utrzymywania pomieszczeń, w ktorych zainstalowany

8) zawiadamianie o zmianach technicznych w instalacji wewnetrznej. które mogą mieć wpływ na dzialanie

sieci:

9) użytkowanie instalacji
kanalizacyjnej;

kanalizacyjnej

wsposob

wody zsieci wodociągowej
warunkach określonych w umowie.

10) wykorzystywanie
@

nie powodujący

mklóceń funkcjonowania

sieci

iprzylącza kanalizacyjnegu wylacznie wcclach ina

27. Odbiorcajest zobowiązany do:

i) terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
2) pisemnego powtadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach wlasnościowych nieruchomości przylączonej do

sieci lub zmianach użytkownika lokalu:

3) poinformowania Przedsiębiorstwa

odprowadzanie ścieków.

owlasnych ujęciach wody. w celu prawidlowego ustalania oplat za
Rozdział 11.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
28. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej
Przedsiębiorstwa są wszystkie jednostki straży pożarnej biorące udzial w gaszeniu pożarów.
@

w posiadaniu

529. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci bedacej w posiadaniu Pr/edsiębiurstwa dokonywany jest
w miejscach

uzgodnionych z Przedsiebiorstwem.
zainstalowanych na sieci wodociągowej.

aw

szczególności

z hydrantów

pi'zeciwpozarowych

5 30. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe nastepnie na podstawie porozumienia pomiędzy
Miastem Bedzin. Przedsiębiorstwem ijednoslka straży pożarnej

531. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz zokreśleniem punktu poboru jest ustalona na
podstawie pisemnych informacji skladanych przez jednostkę straży pożarnej w okresach ustalonych
w porozumieniu.
532. ]. Przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjncobciąża Miasto Będzin za wodę pobraną na cele

przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne. do końca
miesiąca następującego po danym kwartale
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Uzasadnienie
Rada Miejska na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego
przez przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody
odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym
przedsiębiorstwu wodociagowo-kanalizacyjne. Nastepnie organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wydaje opinie w drodze postanowienia. Kolejno Rada
Miejska uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
i

Regulamin ten określa: minimalny poziom uslug świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo—
kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody odprowadzania ścieków; szczegółowe warunki i tryb zawierania
umów z odbiorcami uslug; sposób rozliczeni na podstawie cen istawek oplat ustalonych w taryfach; warunki
przylaczenia do sieci. techniczne warunki określające mozliwość dostepu do uslug wodociągowekanalizacyinych; sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne
wykonanego przyłącza: sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości uslug iodpowiednich
parametrów dostarczanej wody iwprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; standardy obslugi
odbiorców uslug, aw szczególności sposoby reklamacji, oraz wymiany infomacji dotyczących
w szczególności zakłóceń wdostawic wody iodprowadzama ścieków; obowiazki odbiorców uslug
zaopatrzenia w wodę odprowadzanie ścieków; warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
i

i

W

zwiazku z powyzszym podjęcie przedmiotowej uchwaly jest zasadne.

Lasazrmln
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