
 
 

UCHWAŁA NR LVIII/372/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Sułkowice” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz po 
zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, wyrażonej w formie postanowienia z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

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

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) uchwała Nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułkowice”; 

2) uchwała Nr L/318/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sułkowice”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice. 

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

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Waldemar Wolski  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 4852



Załącznik do Uchwały Nr LVIII/372/2022 
Rady Miejskiej w Sułkowicach 
z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

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 Sułkowice. 
 

§ 2. 
 

1) 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). 

2) Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty 
prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

 

ROZDZIAŁ II 
 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
 

§ 3. 
 

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 
zobowiązane: 

1) Dostarczać odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę i podciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa 
mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na 
przyłączu wodociągowym, 

2) Zapewnić odbiorcom usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
w tym wymagania bakteriologicznie, fizykochemiczne oraz organoleptyczne, 
odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 13 ustawy, 
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3) Wymagania podstawowe fizykochemiczne i organoleptyczne wody – wartości 
dopuszczalne: 
- Mętność, Barwa, Zapach, Smak – akceptowalne przez konsumentów, bez 
nieprawidłowych zmian, 
- Stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5 do 9,5 
- Twardość (CaCO3) – 60 – 500 mg/l, 

- Żelazo - 200g/l, 

- Mangan – 50 g/l, 
4) Wartości dopuszczalne mikrobiologiczne: 

- Escherichia coli – 0 jtk./100 ml 
- Bakterie grupy coli - 0 jtk./100 ml 
- Enterokoki – 0 jtk./100 ml 
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – bez nieprawidłowych zmian, 

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, 

6) zapewnić ciągłość dostawy wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych  
w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4. 
 

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 
 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców 
usług w sposób ciągły i niezawodny, w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę, 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie 
obowiązującymi przepisami art. 9, 10 i 11 ustawy;  

3) odprowadzać ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych 
 

§ 5. 
 

1) Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez odbiorcę 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 

2) Przedsiębiorstwo ma obowiązek budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

3) Przedsiębiorstwo ma obowiązek zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza 
głównego; 

4) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, poziom świadczonych usług, za które 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się 
w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci 
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 
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5) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia 
ograniczeń w sposobie korzystania z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru 
spowodowanego wystąpieniem katastrofy naturalnej lub awarii technicznej  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18kwietnia 2002r. ostanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. z2017r., poz.1897).  
 

ROZDZIAŁ III 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI 
USŁUG 

 
§ 6. 

 
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 Ustawy. 

2) W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku                           
o zawarcie umowy, o którym mowa §7 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług 
projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków. 

3) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie 
internetowe aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje. 

4) Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana 
jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.  

 
§ 7. 

 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  
z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym powinien w szczególności określać: 
 

1) imię, nazwisko (lub nazwę),numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą) 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, 
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ROZDZIAŁ IV 
 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONEW 
TARYFACH 

 
 

§ 8. 
 

1) Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: 
wodomierz główny lub przeciętne normy zużycia. 

2) Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne cen i stawek opłat  
wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga 
odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości. 

§ 9. 
 

1) Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) 
odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne jest faktura. 

2) Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą 
umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków. 

3) W przypadku budynku wielolokalowego, przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku 
wielolokalowego, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło 
odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  
 
 

 
   § 10. 

 
1) Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować taryfę 

zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                             
w Krakowie -  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę na swojej stronie 
internetowej lub udostępnia ją w Punkcie Obsługi Klienta. 

2) Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie 
ścieków. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 
 

§ 11. 
 

1) Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się 
na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie na zasadach 
przewidzianych w przepisie Art. 19a ustawy;  

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, co najmniej dane określone  
w art. 19a ust. 4 ustawy, 

3) Jeżeli są spełnione warunki umożliwiające przyłączenie nieruchomości do  
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             sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania  
             wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W  
             sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 45  
             dni. 

4) W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, informuje na 
piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które 
uniemożliwiają przyłączenie wydając informację techniczną. 

5) Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać: 
 lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, 
 miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub  
       kanalizacyjnej, 

6) Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków 
Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia 
warunków technicznych.  

 
§ 12. 

 
W przypadku nieprawidłowości Przedsiębiorstwo wezwie odbiorcę w celu wykonania 
przyłącza zgodnie z warunkami, wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości i ponownego 
zgłoszenia do odbioru. 
 

§ 13. 
 

Przedsiębiorstwo może odciąć wodę lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 8 ustawy. 

§ 14. 
 

 Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub 
odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania 
świadczenia usług. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

 
§ 15. 

 
1) Dostępność usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest uzależniona od: 

- istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących                         
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnych, 
- możliwość technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 
wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co 
rozumie się faktycznie możliwość pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność stacji uzdatniania 
wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków 
wydajność oczyszczalni), 
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- możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej 
podłączonych odbiorców, 

2) Ustala się warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo 
kanalizacyjnych:   
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD SDR11 o średnicy od 32 mm 
do 90 mm o grubości ścianki odpowiednio 3,0 mm i 8,2 mm,  
2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę 
zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną,   
3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów  
w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,   
4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy 160 mm, SN8                         
o grubości ścianki 4,7 mm,   
5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy       
przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini 
przepompownie, rozdrabniarki, 

            6)  przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:   
 prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;   
 dojazd i dostęp do studni rewizyjnych; 
    

 
ROZDZIAŁ VII 

 
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

 
§ 16. 

 
1) W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo 

kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami 
przyłączenia do sieci.   

2) Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje                   
w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru   

3) Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron.  

4) Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.  
5) Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).  
6) Odbiór końcowy  dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie 
o przyłączenie.  

7) Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:  
 datę odbioru,  
 przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: 

wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych 
ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,   

 skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,  
 adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,  
 podpisy członków komisji. 
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8) Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia                 
i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku             
o zawarcie Umowy.   

 

ROZDZIAŁ VIII 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI 
USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY   

I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 17. 

1) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania 
odbiorców 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, 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 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 poinformuje 
odbiorców usług.  
 

ROZDZIAŁ IX 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI 

DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ 
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 

 

§ 18. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom 
usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:  
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1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie   
w wodę lub odprowadzanie ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym 
o planowanych przerwach w świadczeniu usług,  

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.  
§ 19. 

1) Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu 
wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy,                          
w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat 
za te usługi.  

2) Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, 
pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego 
podstawę jej złożenia.  

3) 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.   

§ 20. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub 
wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub 
odprowadzaniu ścieków w sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia; 
2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związanego 

z funkcjonowaniem sieci; 
3) działania siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług; 
4) zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na 

skutek zrzutu ścieków 
 

§ 21. 

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione 
wszystkim zainteresowanym:  

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Sułkowice taryfy, 
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

obowiązujący na terenie Gminy Sułkowice,  
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

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

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 22. 

1) Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej  w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.  

 
§ 23. 

 
1) Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa  

dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim 
z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie posesji 
Straży Pożarnej, 

2) W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda  
dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje 
Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody, 

3) Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nie opomiarowanych punktów 
jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę 
Straży Pożarnej.  

 
§ 24. 

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru 
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.  

 
§ 25. 

 
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz  
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Waldemar  Wolski 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 4852


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1

		2022-07-11T13:32:33+0000
	Polska
	Artur Słowik
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




