
, 
Uchwala ~r VII.45.2019 


Rady G iny Słubice 


z dnia 25 kw etnia 2019 roku 


w sprawie: 	 pnyjęeia projektu Regublmin~ dO!darczania wody i odprowadzania ścieków 
na obszan:e gminy Słubice. : 

Na podstawie art tS ust. 2 pkt 15 ustawy z oia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednoiity: Dz, U. z 2019 r.; poz. 506) oraz art l ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 c o zbiorov",)'m 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzen ścieków (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 L. poz. 1152 
te zm.\ 

Rada G iny Słubice 
przyjmuje projekt Regulaminu dostal'Q.lłuia:wOOy i odprowadzania ścieków na obszarz.e gminy 
Słubice~ zwany dalej "Regulaminem", , 

i 
ROZDZIALI 


PRZEPI' y OGÓLNE 
e 
§ l. 

Regulamin określa prawa i obowiązki Gminy łubice oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spozycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą rządzeń kanaiizacyjnych na obszarze gminy Słubice. 

'§ 2. 
I. 	 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o "UstaJie" nalety przcz to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: 
Dz. U, z 2017 r" poz. 328 7~ zmianamj)'f'żytym w Regulaminie pojędom należy przypisywać 
znaczenje~jakie nadąją im akty prawne wyis ego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

2. 	 Gmina Słubice realizuje zadania zbioroweg zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków przy pomocy Urlędu Gminy Słubic jako aparatu pomocniczego Wójta Gminy Stubice. 

ROWZIAL II 

MINIMALNY POZIOM USłXG ŚWIADCZÓNYCH PRZEZ GMINĘ SŁUBICE W ZAKRESIE 


DOSTARCZANIA WODY IjODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

, 

e§3. 
, 

W zakresie dostarczania wody Gmina Słubice je t zobowiązana; 

l) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznac ną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejslJ:j 
nii 0,5 mJ na dobę oraz 6 ml rocznie, 

2} zapewnić ciągłość dostaw wody, z tr:1~t.enjem ul.asadnionych Vtyjątków określonych 

w niniejszym Regulaminie, 
3) w przypadku dostarczania wody z posia{Janej sieci wodociągowej. zapewnić dostawę wody 

pod ciśnieniem określonym rozporządzenie~ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§114 
rozporządzenia opublikowanego w Dz.t;,:z 2015 roku poz, 1422 7~ zmianami), mierzonego 
u wylotu na :zaworze za wodomierzem główrym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym, 

4) prowadzić regularną wcwnętrzną kontrolę ~akości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. : 

5) woda do spożycia przez ludzi winna Iodpowiadać jakościowo wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z d~ia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia pn.ez ludzi (Dz.~J, z2017 roku poz, 2294). 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz,U. z 2018r" pozll629 



6) Gmina ma obowiązek zapewnić: 
a) dostawę wody () jakości przeznaczonej do spotycia przez ludzi, 
b) ciągłość i nie:rnwodność dostaw wody, 
c) zakup, zainstalowanie. utrzymanie i legal1zaeję na własny koszt wodomierzu głównego 
po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

§4. 
W zakresie odbioru ścieków Gmina Słubice jest zobowiązana: 

I) 	przyjmować do posIadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług w ilości 
nie mniejszej niż ustalono w umowie (iednak7.e nie mniej ni2 <l,S m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie), 
która wjnna zawierać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zaOiecZYSI-CI-Cń dosmf'CzAnych 
ścieków wynikający z posIadanych przez Gminę SruDJCe technicznych i technologicznych możliwości 
ich oczyszczenia, 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie j składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi 
przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków; 

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanallzacyjnych. 

ROZDZlAL III 
SZCZEGÓł.OWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAlIII USLUG 

§ 5. 
l, 	 Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się po zawarciu pisemnej 

umO\....y zgodnie z art. 6 Usta""y między Gminą Słubice a odbiorcą usług, legitymującym 

się tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, do której ma być doprowadlĄ)na woda 
illub z której mają być odprowadzone ścieki, lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym. 

2. 	 W tenninie do 7 dni od dnia złotenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, 
o którym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, Gmina Słubice sporządza i przedkłada przyszłemu 
odbiorcy usrug projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

3. 	 Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie śeieków może być zawarta na czas określony 
lub nieokreślony. 

4. 	 Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: iloŚći i jakości świadczonych usług 
wodociągowych lubli kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, sposobu i terminu 
wzajemnych rozliczeń, praw i obowiązków stron umowy, procedur i warunków kontroli urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacxjnych, okresu obowiązywania umowy oraz 
odpowiedzialnośei stron za niedotrzymanie warunków umowy w tym warunków wypowicdzcnia, 
warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lu b/i kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Odbiorcy usług, ustaleń zawartych w zezwoleniu na dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków, warunki z.miany umowy. 

5. 	 Umowa może być rozwiązana za pisemnym wypowiedzeniem przez Odbiorcę 
lub za porozumieniem stron; umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. 
Umowa ""'Ygasa w przypadku smierd Odbiorcy będącego osobą fizyczną lub zakończenia upadłości 
likwidacyjnej, lub postępowania likwidacyjnego albo wykreślenia z ewidencji dzi.amlno.sci 
Odbiorcy będącego przedsiębiorcą. 

6. 	 Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Gmina Słubice dokonuje zamknięcia przyłącza 

wodociągowego iJ!ub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny, chyba Ze zostanie 
zawarta umowa z nowym odbiorcą. najego pisemny wniosek. 

§6. 
Wniosek o ZAwarcie umowy ° ZAopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Gminą Słubice 
powinien w szczególności określać: 

1) 	 imię, nazwisko (lub nazwę)~ PESEL (j~eli wnioskodawca jest osobą fizyczną) numer NIP lub 
REGO!'ł (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub 
sicdzibywnioskodawcy. 
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2) wskazanie nieruchomości, co do której v"lliotkodawca chce zawrzeć umowę, oraz tytułu prawnego 
do korzystania z niej. 

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchqność jest podłączona do sieci wodociągowej Gminy 
Słubice, czy tez posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie czy nieruchomość jest "~łąC7.0na do sieci kanalizacyjnej Gminy Słubice, 
czy też wprowad:r.a ścieki do zbiornika be~pły\-v'owego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5} oświadczenie wnioskodawey. na jakie cele h;ędzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 
6) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rod~ju ścieki będą odprowadzane pnez wnioskodawcę 

na podstawie zawartej umov.y (przemysłowf' bytowe albo komunalne), 

RoziDzlAL IV 
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPABCIU O CENty I STAWKI OPŁAT USTALONE W TABYł'ACH 

I§ 7, 

L 	 Podstawę ustalenia iloŚCi pobranej wody !stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, 
przeciętne normy zuzycia oraz ilości ustalo~ej w umowie. Częstotliwość okresów rozliczeniowych 
określa Gmina Słubice w umowie o 7.aopaE' nie w wodę ulub odprowadzenie ścieków, przy czym 

• 
odczytów wskazań wodomierza dokonuje ię także przy zmianie cen wodę illub ścieki, których 
ilość nie jest ustalana na podstawie przepis', 'dotyczących przeciętnych nonn l'uZycia wody, 

2. 	 Ilość odprowadzonych ścieków ustała się zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego. 
a w przypadku jego braku - jako równą ilOŚ~'i pobranej wody, 

3. 	 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ści ków na podstawie wskazań wodomierza głównego ilość 
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia s wyłąclflie w przypadkach, gdy wielkość jej zuzycia 
na ten cel ustalona jest na podstawie dodat~owego wodomierza zainstalowanego na koSZl odbiorcy, 
zarejestrowanego a także OPlomboWanegOj'rzez Gminę Słubice. 

4, 	 Stosowanie przez Gminę Słubice cen i stawek opłat wynikajacych z now)'ch, podanych 
do wiadomości publicznej taryf w Biulety 'e Informacji Public7J1ej Wód Polskich i Gminy Słubice, 
nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajaeh ADi wysokości, nie w)'maga 
lei zmiany umowy, : 

5. 	 Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty ab~namentowej. należności wynikające z jej wysokości 
regulowane są niezależnie od tego, czy oĄbiorca pobierał wodę lub odprowadzal ścieki w okresie 
rozliczeniowym, i , 

6, DOłychczaso"'"ą taryfę stosuje się do dnialejŚcia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy. 
7. 	 W przypadku zmiany stawki podatku d towarów i usług stosowanej do usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego prowadzenia ścieków ceny i stawki opłat wsw.Bne 
w taryfic mogt! ulec zmianie w zakresie wi/nikającym ze zmiany stawki podatku, 

8. 	 W przypadku zmiany taryfy, o której m3:a w ust7, taryfa ta wchodzi w życie z dniem, w którym!• 	 uległa zmianie stawka podatku od ław w i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatuenia I 
w wodę lub zbiorowego odprowadzania śc,eków. 

9, 	 W przypadku stwierdzenia nieprawidłow~go działania wodomierza głównego iloŚĆ pobranej wody: 
ustala się na podstawie średniego zutmia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem: 
nieprawidłowego działanIa wodomierza. gdy nJe jest to motliwe - na podstawie średniego zutycia 
wody w analogicznym okresie TOku ubi głego łub iloczynu średniomieSięcznego zużycia wody 
w roku ubiegłym i liczby miesięcy niepravridłowego działanIa wodomierza, , 	 . , 	 , 

, § 8. 
l, Podstawą obciątenia odbiorcy ushlg należnościami za usługi dostarczenia 

iJlub-odprowadz.ania ścieków świadczon~~rzez Gminę Słubice jest faktura. 
2, Datę, formę j sposób 7..apłaty Gmina ~łubice określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową i 

ó zaopatrzenie w wodę il lub odprowa~ie scleków. : 
), Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeże1 do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązkuI 

uregulowania należności. 
4. 	 W razie uwzględnienia reklamacji, ewe~tuałna nadpłata podlega zaliczeniu na poczet przyszłyeh: 
należności,: ! 

5. 	 Jeżeli Odbiorca zalega z zapłatą za ~sługę, zostaje v.')'słane do niego pisemne upomnieniel 
zwyznaczonym dodatkowym l4 dniowym terminem zapłaty. Kwota zapłaty zostaje powiększona 

, 
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6. 

7. 

j. 

:t 

3. 

4. 

5. 

6. 

7, 

o ustawowe odsetki i koszty upomnienia, 

Brak zapłaty za dwa okresy obraenunkowe i nie uregulowanie naletności w v.ryznaczonym tenninie 

powoduje rozwiązanie umov.y bez 7...a.cnowanja okresu wypowiedzenia. 

Wznowienie dostarczania wody nastąpi po uis:oczeniu należnych kwot wraz z ustawowymi 

odsetkami i poniesionymi przez Gminę Słubice kosztami związanymi z zamknięciem i otwarciem 

przyłącza oraz zawarciem nowej umo'lvy. 


ROZDZIAL V 
WARUNKI PRZYł.ĄCZANIA DO SIECI 

§ 9. 
Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizac)'jnej 
odbywa silf na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 
Wniosek, o którym mowa w ust. l, powinkn zawiera6-w szczególności: 
l) określenie wnioskodawcy: imię. nazwisko i PESEL w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą 

fizyczną, firmę (nazwę) wraz z dokumentem rejestracyjn)'ID, jezeli wnioskodawca jest 
przedsiębiorcą, a w c3.11e działanla wnioskodawcy przez przedstawiciela podstawęw 

umocowania, a takie adres zamieszkania:' siedzibę oraz adres do korespondencji, jeuli nie jest 
to ten sam adres, co adres zamieszkania! sicdl.iby, podpis wnioskodawcy, 

2) adres nieruchomoścI, która ma być prZY'ączona, 
3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 
4) planowaną wielkość poboru wody, jej prze211acz.euie iJ lub planowaną ilość odprowadzanych 

ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysło.v.ych wskazanie 
przewidywanej ilości i jakości o.dprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie 
ich podczysztzania. 

Do wniosku, (} którym mowa w ust.l j US1.2, wnioskodawca powinien załączyć aktualną mapę 
sytuacyjną w skali l ;500 z zaznaczeniem granic nieruchomości i lokalizacją projektowanego. lub 
istniejącego obiektu budowlanego oraz przedstawić tytuł prawny do nieruchomości lub pisemną 
zgodę właściciela nieruchomości, 
Jeżeli są spełnione warunki techniczne umotliwiąjące przyłączenie nieruchomości do sieci, Gmina 
Słubice w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki 
przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych tennin v.rydania warunków może ulec 
"\lydłu:teniu do 30dni. 
JacH wykonanie przy1ącza wymaga rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej lubli kanalizacyjn~ 
. finansowanie odbywa się ze środków bud7..etu Gminy jeżeli zadanie znajduje się w planie 
inwestycji lub ze środków Odbiorcy usług w ramach umowy zawartej z Gminą Słubice, Umowa o 
przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego 
przedsięwzięcia, 7,aSady finanso.wania i spos6b rozliczeń { wraz z wymaganą dokumentacją)· 
Wykonany odcinek sieci wo.dociągo.wej lub kanalizacyjnej staje się własnością Gminy Słubice 
W razie braku możliwo.ści przyłączenia nieruchomości do sieci, Gmina Słubice, w terminie J4 dni 
od otrzymania wn1osku; informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, 
wskazując przyczyny, które uniemo!llwlają przyłączenie wydając informacje techniczną· 
Warunki przyłączenia określają w szczególności: 
1) lokalizację nieruchornoSci osoby Ubiegającej się o przyłączenie, 

2) 	 miejsce i sposób przyłączenia nieruchomoSci do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, zakres 
dokumentacji technicznej. którą opracoy,uje osoba ubiegająca się c przyłączenie nieruchomości 
do sieci. 

3) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków przemysło\.\ych - dla przyłącza 
kanalizacyjnego~ 

4} tennin ważności warunków. 
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ROZDZIAL VI 

TECHNICZNE W ARUNK! OKREŚLA1ĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPUDO USWG 


WODOC!ĄGOWOrKANALIZACYJNYCH 


§10. 
l, Gmina Słubice ma prawo odmówić przttączenia odbiorcy usług do sieci, jeteli nie posiada 

technicl.ny~h mo1:!iwości świadczenia usług. 
2. 	 Techniczne moz!iwości dostępll do usług dociągowo~kanałizacyjnych Gmina Słubice zapcv.nia 

poprzez udostępnienie wszystkim zainterl:sowanym aktualnego wie1oletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń v.ooociągowych iJUrządzeń kanalizacyjnych. z wyłączeniem przypadku, 
o którym mowa wart. 21 ust 7 Ustawy. 

J. 	 estala się teehniezne warunki określa~ące mozliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych: ~. 
l} przyłącza wodociągowe należy wykonać rur PEHD o średnicy od 40 mm do 90 mm 

• 
2) w miejscu włączenia do sje(;j wrnont wać zawór odcinający wsuwę, a obudowę zasuwy 
wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukowaćj 
3) uwzględniając strefę przemarzania grunt> przebieg i zagłębienia pnewodów w gruncie naleiy 
prowadzić najkr6tszą. bezkolizyjną trasą, 


4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać, rur PCV o średnicy od 160 nun do 200 mm 

S) przy urządzeniach zlokalizowanych pdnitej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć 
pośredni sposób odprowadzania ŚciekÓ1' za pomocą un1ldzeń typu mini prLCpompownie, 
rozdrabniarki. 

4. 	 Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: : 
l) prowadzenie przyłącza najkrótS7,ą trasą; ! 
2) posadowienie przyłącza na głębokości fabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 
odpowiedniego zabezpieczenia przed przerąarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu 
min. 2%; , 

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych n, przyłączu kanalizacyjnym. 


ROtDZlAL VII. . 
SPOSOB DOKQNYWANIA ODBIORU 


PRZEZ GMINĘ SLliBICi WYKONANEGO PRZYLĄCZA 


• 
§ 11. 

L Warunkiem przystąpienia do prac zmie~jących do przyłączenia nieruchomości do sieci Gminy 
Słubice jcst pisemne uzgodnienie z Gmin~'słubice dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia 
tych prac oraz warunków i sposobów d onywania przez Gminę Słubice kontroli robót, Gmina 
Słubice wydaje pisemne uzgodnienie, o Id 'fi UlOWa w ust. t niezwłocznie po złożenia kompletnej 
dokumentacji technieznej. ' 

2. 	 Zakres dokumentacji technicznej określająlwarunki przyłączenia, I 
3. 	 W ramach prac związanych z odbiorem p~łącza.. Gmina Słubice dokonuje sprawdzenia zgodności 

wykonanych prac z warunkami technicznymi przylączenia do sieci oraz z projektem przyłącza. , 
4. 	 Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia! 

gotowości do odbioru. I I· 

5. 	 Odbiór częściowy oraz koncowy Przył<fzy jest przeprowadzany pr0' udziale upoważnionych 
p.rzedstawicieli stron. i , 

6. Wynik odbioru jest potwierdzany przeZ::'ny protokółem odbioru częściowego. : 
7, Odbiór końcowy następuje na pisemn)' 'osek inwestora (wykonawcy). I 
8. 	 Odbiór końcowy dokonywany jest na po tawie koncowego protokółu odbioru technicznego według 

zasad określonych w warunkach prZ)'łączeinia . , 
9. 	 Protokół odbioru technicznego przyłączar'winien zawierać, co najmniej: : 

l) datę odbioru, 1 
2) 	 przedmiot odbioru z wysz.czcg6lni lem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, 

kanalizac)jne), średnicy, materiałów, długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza: 
kanalizacyjnego. 'Wyniki prób i odbiorów częściowych, 
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3) skład komisji, Vi tym: '>\')'konawcę i użytkownika, 


4) adres nieruchomoścI, do której wykonano podłączenie, 


S) podpisy członków komisji. 


10, 	Protokół końcov.)' stanowi potwierdzenie prawidłowości v.ykonania podłączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Urno'>\')'. 

ROZDZIAL VIII 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 


I ODPOWIEDNlCB PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

I "''PROWADZANYCB DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 


§ 12. 
L 	 Gmina Słubice ma obowją.zek poinfonnowania odbiorców O planowanych przerwach 

lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 
7 dniowym. 

2. 	 Gmina Słubice ma równiet. obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo PIL}~ęty. o 
zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany 
czas kih trwania przekracza 12 godzin. 

3. 	 W razie planoYtanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Gmina 
Słubice ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody poinfonnować o tym fakeie 
odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

4. 	 W przypadku przem'}' trwającej do 12 godzin Gmina Słubice jest zobowiązana, w miarę swoich 
moz!iwości techniczny~h i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokBlizocji 
zastępczego punktu poboru wody Gmina Słubice poinfonnuje odbiorców usług. 

5. 	 Gmina Słubice ma prawo ograniczyć lub wstrzymać: świadczenie usług wyłącznic z waŻllych 
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpoŻAJ'o\\ymi, a także pt'2')"ezynam i 
technicznymi Nie zwalnia to z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów 
dla złagodzenia tych ucią.tfiwości dla odbiorców. 

6, 	 Gmina Słubice muze odciąć: dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli przyłącze 
wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne '>\')'konano niezgodnie z przepisami prawa lub Odbiorca 
usług nie uiścił nale:mośd :za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania 
upomnienia w sprawie ur~guJowania zaległej opłaty albo jakość wprowadzonych ścieków nie 
spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo 
pominięcie urządzenia pomiarowego a także w przypadku gdy zostanie stwlerd.rony nielegalny 
pobór wody lub nielegBlne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy 
celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiaro'>\')'ch. 

7, 	 Przy odcięciu dostawy wody z uwagi na nieuiszczenie przez Odbiorcę należności za pełne dwa 
okresy obrachunkowe Gmina jest zobowiązana do wskazania zastępczego punktu poboru wody 
przeznaezonej do. sPo.życia przez ludzi i poinformo.wania a mo.żliwości korzystania z tego punktu. 

8. 	 Gmina Słubice Q zamiarzc odcięeia dosta'>\')' wody lub zamknięCia przyłącza kanalizacyjnego 
zawiadamia Powiatowego. Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 
dni przed pIanowanym lenninem oddęeia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, 

ROZDZIALIX 

BTANDARDY OBSŁUGIODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓI.NOŚCI SPOSOBY 

ZAŁATVVIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFOR!IłACJI DOTYCZĄCYCH 


W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKl,ÓCEŃ W DOSTAWIE WODY 

I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 


§ 13, 
Gmina Słubice jest zobowiązana do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji 
w S7--C7..ególńości dotyczących: 

1) 	 prawidłowego sposobu '>\')'konywania przez odbiorcę usług urno""')' o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków, 
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2) 	 występujących zakłóceń w dostawac~ wody lub w odprowadzaniu Ś{;ieków, w tym 
o planowanych przerwach w świadczeniu usług, 

3) występujących awariach urządzeń WQd1iągOWJ'Ch i urządzeń kanalizacyjnych. 

, 
i§ 14. 

l. 	 Kaidy odbiorca usług ma prawo ;tgłaszani~. reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
Gminę Słubice umo\\-'}. w szczególności rlości i jakQści świadczonych usług oraz wysokości 
naliczonych opłat za te usługi. I 

2, 	 Reklamacja mcie być składana w do'>\;olnej fonnie (ustnie, telefonicznie, pisemnie itp.), 
po powzięciu infonnacji Q \\'Ystąpieniu zdar;4enia stanowiącego podstawę jej złownia. 

3. 	 Gmina Słubice jest zobowiązana rozpar'ć reklamację bez zbędnej zwłoki. w terminie 
nie dłuZszym jednak niż 14 dni od dni złożenia reklamacji w siedzibie Gminy Słubice 

lub jej doręczenia w inny spos6b. , 
4. 	 W sprawach spornych dotycząeych: 

I) odmowy zawarcia umowy o zaopatrz];' wodę lub odprowadzanie ścieków przez Gminęie w 

• 
Słubice, 
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia .. łącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do 
sieci nieruchomości osobie ubiegającej się przyłączenie nieruchomości do sieci 
~ na wniosek strony rozstrzyga organ regulatyjny w drodze decyzji. 

5. 	 Rozstrzygnięcie organu reguiacyjnego, o ktt' rym mowa w ustA, moze polegać na nakazaniu Gminie 
Słubice: 


1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę ub odprowadzenie ścieków, 


2) przywrócenie dosta'W)' wody, i 

3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego, ' 

4) przyłączenia do sieci. I 


6. 	 Na \,>lliosekjednej ze stron organ regulacyjr.y może określić w drodze postanowienia, na którc sroty 
zatalenic. warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia Scieków, lub przyłączenia do sieci do 
cz.asu ostatecmego rozstrzygnięcia sporu. ! 

7. 	 Od decyzji o której mowa w usL 4, SłU~'odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ~ sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów w te inie 14 dni od dnia dorę<:zenia decyzji. 

8. 	 Postępowanie w sprawie odwolania od d yzji, o której mowa w usL 4, toczy się na. podstawie 
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 196~ roku· Kodeks postępowania c}wilnego (Dz. U. z 2016 
roku poz. 1822 ze zmianami) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno ~ 
kanalizacyjnego. 1 

• 
9. Do postanowien. o których mowa w ust. ,przepisy ust.7 i 8 stosuje się odpowiednio, z tym te 

zazalenie wnosi się w terminie 7 dni od dni, doręc7.enia postanowienia . 
I 

, § 15. 
l. 	 W przypadku \\')'stąpienia awarii przyłąc...J wodociągowego lub kanalizacyjnego znajdującego się w 

posiadaniu odbiorcy jest on zobowiązan;ldo bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Gminę, 
Słubice oraz jej usunięcia na własny koszt.: 

2. 	 Jeżeli awaria przyłącza odbiorcy powoduje: 
1) Zilgrożenie obniienia poziomu usług śłiadczonych przez Gminę Słubice. 
2) niebezpIeczeństwo poniesienia szkodylprzez Gminę Słubice lub osoby frzecie, 
3) ugrozenie środowiska 
Gmina Słubice uprawniona jest do podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działan, c-eJem ! 

usunięcia zagroienia lub niebeZPicczeńS[·• 
3. 	 W przypadku, o którym mowa w ust2 a takZe w przypadku braku realiz.acji przez odbiorcę 

usunięcia awarii w terminie 5 dni od jej istnienia, Gmina Słubice moi<: usunąć awarię lub zlecić 
jej u~unięci~ podmi<:towi zewnętrznemu. przy czym kosztami z.astępczego usunięcia awarii Gmina i 

SłubIC(: obcląi:y odbiorcę. : 	 : 
i , § 16. 

W siedzibie Gminy Słubice wlnny być udo$t~njóne wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie Dbow,ąztdąće na terenie Gminy [Słubice taryfy, : 
2) tekst ,.Regulaminu dostarczania wody i Odprowadzania ścieków". obowiązujący na terenie Gminy! 
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SlaW<JIII1 

Urzędu Gminy 

'i Rod)' 

• 

Słubice, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i moderni7..llcji unądzeń wodociągo.....)'ch i urządzeń 

kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

ROZD1.JALX 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 


§ t7. 
1. 	 Gmina Słubice zapewnieni dostawy wody na cele przeciwpotarowe na obszarze gminy Słubice 

jednostkom Straży Poiarnej. 
2. 	 Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy 

Słubice jest Państwowa Straż Pożarna i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

§ t8. 
1. 	 Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy Słubice dokonywany jest 

w miejscach uzgodnionych z Gminą Słubice, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpo±aro"",>,ch. 
2. 	 W przypadku konieczności poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, 

którymI woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Gminie 
Słubice informacje o ilości pobranej wody. 

3, 	 IloŚĆ wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z okreśJeniem nieopomiarowanyeh punktów jej 
poboru jest ustalana na podstawie pisemnych infonnaąii składanych przez jednostkę Straty 
Poiarnej, 

§ 19. 
U pra\\'Tlieni dQ poboru wody na cele pf7.eciwpoi.arowc z sieci będącej w posiadaniu Gminy Słubice 
zobowiązani są do powiadomienia Gminy Słubice o llliej~u pou.ru niezwłoćJ.oie po otrzymaniu 
zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu. 

§ 20. 
j. 	 Gmina Słubice zn wodę pobraną na cele prze<:iv.potarowe obciąża jednostki Straży Potamej 

stosując ceny ustalone w taryfie, 
2. 	 Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeci\\'Poiarowe dokonywane są za okres kwartalny 

na podstawie deklaracji złożonej przezjednostkę Straty Poz.arnej. 

ROZDZIALXI 

PRZEPISY KOŃCOWE 


§2I. 
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy, 
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 22. 
Projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

§23 
Traci moc uchwała Nr XXXIX,225.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: 
prZ)jęcia projektu Regulaminu dostarczania. wody i odprowadzania. ścieków na obszarze gminy Słubice 
oraz przekazaniu go do organu regulacyjnego. 

§24 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia j podlega wywieszeniu 113 tablicy ógł 
Słubice. 
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