
UCHWAŁA NR LIV/466/2018
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) po zaopiniowaniu przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 r. (znak GL.RET.070.4.26.2018.IS)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/264/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

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

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Wysypoł
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Załącznik do uchwały Nr LIV/466/2018

Rady Miasta Radzionków

z dnia 18 października 2018 r.

do uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług realizowanych na terenie Miasta Radzionków.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 328),

2) odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

4) umowa – umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy.

5) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

6) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, o którym mowa 
w art. 2 pkt 15 ustawy.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORTWO WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCYCH JEGO 

UTRZYMANIE

§ 3. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, w zakresie dostarczania wody ma obowiązek zapewnić:

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości 
ustalonej w umowie, o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa,

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie ścieków, w ilości 
określonej w umowie,

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodną z przepisami  wydanymi na podstawie 
art. 13 ustawy.

4) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym 
przyłącza i zawarciu umowy,

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w oparciu o dostępne środki finansowania inwestycji.

6) prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia

7) dostarczanie wody w ilości :

- od 0,5 m3  do 5 m3 na dobę dla przyłączy o średnicy do 40 mm,

- od 0,5 m3  do 15 m3 na dobę dla przyłączy o średnicy od 40 mm do 63 mm,

- od 0,5 m3  do 30 m3 na dobę dla przyłączy o średnicy od 63 mm do 125 mm,

- od 0,5 m3  do 260 m3 na dobę dla przyłączy o średnicy od 125 mm do 300 mm.
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§ 4. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

1) przyjmować do posiadanej kanalizacji ścieki wprowadzone przez Odbiorców usług,

w ilości:

- od 0,5m3  do 15m3 na dobę dla przyłączy o średnicy od 100mm do 200mm,

- od 0,5m3  do 30m3 na dobę dla przyłączy o średnicy od 200 do 300mm,

- do 260m3 dla kanalizacji ciśnieniowej 260m3 (według wydajności zabudowanych pomp),

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
w szczególności przepisami ustawy i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

§ 5. Obowiązki odbiorców usług określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

§ 6. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości wprowadzanych ścieków 
oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

A.   Postanowienia ogólne

§ 7. 1. Umowa zawiera w szczególności postanowienia wskazane w art. 6 ust. 3 Ustawy.

2. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 8. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas 
określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 9. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

§ 10. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa, skutkującej 
zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych 
warunków technicznych świadczenia usług i treści Umowy.

B. Zasady zawierania umów

§ 11. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków 
technicznych przyłączenia w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku oraz złożeniem 
oświadczenia o przysługiwaniu tytułu prawnego do nieruchomości

2. Umowa może być również zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości                          
o nieuregulowanym stanie prawnym, wówczas osoba ta nie składa oświadczenia                       o którym mowa 
w ust.1 powyżej.

3. Umowa zawierana jest w siedzibie  przedsiębiorstwa.

4. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
z przedsiębiorstwem powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko(lub nazwę), REGON, 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 na jakie cele wnioskodawca będzie wykorzystywał dostarczoną wodę,

4) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę(bytowe, 
przemysłowe albo komunalne).
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5. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania przedsiębiorstwa o utracie 
przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania przedsiębiorstwa, Odbiorca, ponosi 
odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

6. Dokonanie odczytu nie jest wymagane w przypadku, gdy z datą poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie 
prawa do korzystania z nieruchomości, osoba, która nabyła prawo do nieruchomości złoży wniosek o zawarcie 
umowy zawierający pisemne ustalenie pomiędzy dotychczasowym Odbiorcą a nowym, co do wskazań wodomierza 
lub urządzenia pomiarowego w dniu wydania nieruchomości.

§ 12. 1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku lub budynków wielolokalowych, o którym mowa 
w art. 6 ust. 6 ustawy zawiera w szczególności:

1) Określenie osób korzystających z lokali,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic 
oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat, wynikających z taryf za 
dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.

2. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać 
informację techniczną określającą wymagania techniczne.

3. Odbiorca będący osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym jest zobowiązany do 
poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z lokalu.

§ 13. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku 
o zawarcie umowy.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE

W TARYFACH

§ 14. Rozliczenia prowadzone są w oparciu o ceny i stawki określone w taryfie. Ceny usług nie ujętych 
w taryfie zawarte są w cenniku, który dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie przedsiębiorstwa.

§ 15. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura 
wystawiana na podstawie odczytu wodomierza głównego jak również średniego prognozowanego zużycia wody 
w okresach pomiędzy odczytami.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające 
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku 
oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość 
świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, od 
końca okresu obrachunkowego.

§ 16. 1. Odczyty wodomierza dokonywane będą w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

2. W przypadku kradzieży, uszkodzenia, zerwania plomb lub innej niesprawności wodomierza wynikającej 
z winy odbiorcy, odbiorca winien  uiścić opłatę zgodną z cennikiem.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 17. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek 
o przyłączenie, który powinien zawierać, co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres korespondencji,

3) adres nieruchomości, która ma być przyłączona

4) w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi odpis z właściwego 
rejestru lub ewidencji wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

5) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

6) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
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7) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków 
przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do 
zastosowania urządzeń podczyszczających),

8) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, 
w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,

9) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§ 18. Do wniosku, o którym mowa w § 17, osoba (podmiot) ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna 
załączyć:

1) oświadczenie o przysługiwaniu tytułu prawnego do nieruchomości,

2) plan sytuacyjny, określający usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu sporządzony na kopii 
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego – w przypadku gdy wnioskodawca dokonuje budowy przyłącza zgodnie z art. 29 a ustawy 
Prawo Budowlane.

§ 19. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości
do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa 
w § 17 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod 
nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia 
nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 17, 
informuje o tym osobę ubiegającą  się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają 
podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym 
miejsce zainstalowania wodomierza głównego 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) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się 
o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt 
przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż
1 rok.

3. Przedsiębiorstwo wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, nieodpłatnie.

4. Jeżeli nie są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo w terminie 30 od dnia otrzymania kompletnego wniosku informuję 
wnioskodawcę na piśmie o przyczynach technicznych uniemożliwiających podłączenie. Treść podanej informacji 
wpisywana jest do rejestru o którym mowa w § 22 Regulaminu.

§ 20. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne 
uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków 
i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje 
Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej 
nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę na warunkach obopólnie uzgodnionych z Odbiorcą usług.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, 
o którym mowa w ust 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty oraz informacje. Wykaz 
niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się 
o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej”.
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4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1 w terminie
14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust 2.

§ 21. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod względem 
spełnienia warunków technicznych.

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr wydanych odmów przyłączenia do sieci.

2. Przedsiębiorstwo przesyła raz w roku aktualny wypis z Rejestru odmów przyłączenia do sieci w terminie do 
dnia 31 stycznia do wiadomości Gminy i organu Regulacyjnego.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNYCH

§ 23. 1. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Dostęp do usług przedsiębiorstwa uwarunkowany jest technicznymi możliwości istniejących urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych takimi jak przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.

§ 24. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych lub kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące 
dostępności tych usług w siedzibie przedsiębiorstwa.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 25. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza.

2. Określone w warunkach przyłączenia odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu 
zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu 
zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjną.

§ 26. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego 
termin na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 25 ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych 
protokołach.

§ 27. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 8.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW 
ŚWIADCZONYCH USŁUG

A. Standardy obsługi odbiorców
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§ 28. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji, m.in. za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków 
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni otrzymania prośby, chyba, że osoba 
zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych 
w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 
2, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust 2, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła 
prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 29. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług, w tym funkcjonowania przyrządów 
pomiarowych oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym 
jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

4. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 14 dni, o czym 
Przedsiębiorstwo winno pisemnie poinformować Odbiorcę.

5. Odbiorca może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczenia wody 
o pogorszonej jakości bądź  ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi. Obniżenie to stanowić 
będzie 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu 
rozliczenia należności.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo wstrzymania rozpatrzenia reklamacji w przypadku cofnięcia przez odbiorcę 
zezwolenia do wstępu na teren nieruchomości.

§ 30. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1. Aktualnie obowiązujące na terenie Miasta Radzionków taryfy cen i stawek opłat,

2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie 
Miasta Radzionków,

3. Wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4. Tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz 
z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

5. Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                    i urządzeń 
kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art.21 ust. 7 Ustawy.

B. SPOSÓB POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB 
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub 
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godzinnym. 
Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, 
a w szczególności poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej odpowiedniej informacji, o zaistniałych 
nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody.
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2. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust 
2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy 
w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo 
ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując 
lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

ROZDZAŁ IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 32. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej

§ 33. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w  terminie do 7 dni od wystąpienia 
poboru wody.

§ 34. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 
dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody 
pobranej.

§ 35. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
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