
 

 

UCHWAŁA NR VI/60/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szklarska Poręba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 3 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 328)  

Rada Miejska w Szklarska Poręba uchwala: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szklarska 

Poręba stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLII/510/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2017 roku 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

M. Drużkowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2019 r.

Poz. 1790



Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/60/19 

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA 

SZKLARSKA PORĘBA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

zwanego dalej „przedsiębiorcą” oraz prawa i obowiązki odbiorców usług w zakresie zbiorowego dostarczania 

wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152). 

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie jakie nadają im akty prawa wyższego 

rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

§ 2. 1. W zakresie dostarczenia wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

a) dostarczyć odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości co najmniej 0,5 m³ 

na dobę; 

b) zapewnić ciągłość dostawy wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych niniejszym 

Regulaminem; 

c) w przypadku dostarczenia wody z sieci, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa 

(1 bar) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym 

zainstalowanym na przyłączu wodociągowym; 

d) dostarczyć wodę o jakości spełniającej wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne 

na poziomie określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

e) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły 

i niezawodny, 

f) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody. 

2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

a) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług w ilości co najmniej 0,5 m³ na dobę; 

b) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 

i określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości, jakość wprowadzonych ścieków określa umowa 

o odprowadzenie ścieków; 

c) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 

i niezawodny, 

d) oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego pisemnego informowania Burmistrza Szklarskiej 

Poręby o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
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Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług. 

§ 4. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na pisemny wniosek 

osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączana do sieci znajdującej się w posiadaniu 

przedsiębiorstwa. 

2. Osoba, której nieruchomość jest przyłączana do sieci, jest zobowiązana przedstawić przedsiębiorstwu 

oświadczenie określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości. 

3. Umowa może zostać również zawarta z osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, po wykazaniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości. 

4. W przypadku nieruchomości będących współwłasnością stroną umowy są wszyscy współwłaściciele 

jednocześnie lub osoba ustanowiona, zgodnym pisemnym oświadczeniem, ich pełnomocnikiem. 

5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, 

umowa jest zawierana z ich właścicielem lub zarządcą budynku. 

6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowa może być zawarta również 

z osobami korzystającymi z lokali na podstawie umów cywilno-prawnych, po spełnieniu wszystkich warunków 

określonych w art. 6 ust. 6 ustawy. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie 

w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, który powinien w szczególności zawierać: 

a) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (siedziby) wnioskodawcy, 

b) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

c) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody, 

d) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 

e) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 

zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). 

8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 

obowiązujące ogólne warunki umów. 

§ 5. Projekt umowy sporządza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i przedkłada przyszłemu 

odbiorcy usług w terminie nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. 

§ 6. 1. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza 

kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy. 

2. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku przedkłada odbiorcy do podpisu 

projekt umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez 

właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi 

z lokali. 

§ 7. 1. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności: 

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody 

z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania, połączenia własnego 

ujęcia z siecią wodociągową; 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami, 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1790



c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci 

kanalizacyjnej, 

d) informowania przedsiębiorstwa o ilości wody pobranej z własnego ujęcia w celu prawidłowego ustalania 

opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

e) wykorzystania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach 

określonych w warunkach przyłączenia się sieci oraz pisemnej umowie zawartej z przedsiębiorstwem, 

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji 

i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii, 

h) udostępniania przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy oraz innych działań określonych w art. 7 ustawy. 

Rozdział 4. 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 8. 1. Podstawą rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest ilość 

dostarczanej wody lub odprowadzonych ścieków oraz ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. 

2. Okresy rozliczeniowe określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

3. 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 rodzaju ani wysokości. 

§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania 

ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające 

z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębna fakturę zarządcy  

lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie 

odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 10. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny 

wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia złożony przez właściciela nieruchomości lub osobę 

ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

i udostępnia bezpłatnie. 

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust.1 może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania 

z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, jak również osoba, która korzysta z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

a) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa); 

b) oznaczenie nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, w tym określenie funkcji przyłączanego 

obiektu; 

c) oświadczenie o prawie do dysponowania przyłączaną nieruchomością, 

d) określenie rodzaju podłączenia (wodociągowe i/lub kanalizacyjne), 

e) określenie charakterystyki zużycia wody, w tym: jej przeznaczenia, minimalny i maksymalny pobór; 

f) określenie rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług także parametrów jakościowych 

odprowadzanych ścieków; 
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g) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków. 

5. Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, określającą 

usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów 

i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 11. 1. W przypadku istnienia technicznych możliwości przyłączenia do sieci nieruchomości, 

przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem 

załączników, określa warunki przyłączenia w formie pisemnej. 

2. Warunki przyłączenia do sieci są ważne 2 lata od dnia ich wydania. 

3. Warunki przyłączenia do sieci winny określać w szczególności: 

a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej instalacjami 

odbiorcy usług, 

b) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody i/lub dopuszczalną ilość odprowadzonych ścieków, 

c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego 

liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 

d) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości  

do sieci; 

e) termin ważności warunków przyłączenia. 

Rozdział 6. 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 12. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej 

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie się do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

2. Dopuszczanie do eksploatacji przyłącza następuje po sporządzeniu protokołu odbioru technicznego 

wykonanych przyłączy. 

3. Możliwości techniczne dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach 

wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 

przedsiębiorstwa. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania  przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 13. 1. Warunki przyłączenia o których mowa w § 12 Regulaminu stanowią podstawę do rozpoczęcia 

realizacji prac projektowych. 

2. Warunkiem przystąpienia do robót budowlano-montażowych związanych z przyłączeniem do sieci jest: 

a) uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

b) postępowanie zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjnym, po pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji technicznej. 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przysługuje prawo: 

a) kontroli wszelkich prac związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem 

zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia; 

b) egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację realizowanych 

podłączeń. 

§ 15. 1. Odbiór przyłącza przez przedsiębiorstwo dokonywane jest dwuetapowo tj.: 

a) odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót, na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonywanego przez 

inwestora lub wykonawcę przyłącza, z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem, połączony z próbą 

szczelności, 
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b) odbiór końcowy po zasypaniu przyłącza i uporządkowaniu terenu w obecności co najmniej przedstawiciela 

przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci (wnioskodawcy). 

3. Z przeprowadzonych odbiorów częściowych i odbioru końcowego sporządza się protokoły. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono, że wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się usterki, 

uwzględnia się je w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5. Spisanie końcowego protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu przez 

inwestora lub wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa + szkic ze współrzędnymi). 

6. Inwestor lub wykonawca przyłącza zobowiązany jest dostarczyć dokumenty umożliwiające spisanie 

końcowego protokołu odbioru przyłącza w terminie nie później niż 3 miesiące od daty odbioru przyłącza 

w stanie odkrytym. 

7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i uprawnia odbiorcę  

do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uruchamia przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne 

i rozpoczyna świadczenie usług bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy 

i zamontowania wodomierza głównego/lokalowego lub urządzenia pomiarowego. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej 

§ 16. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1. Poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej  

lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia 

prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, jeżeli jest on możliwy  

do przewidzenia, 

2. Zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 

przekraczających 10 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji punktów na swojej stronie 

internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Niezwłocznie podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody. 

§ 17. O planowanych przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług na swojej stronie internetowej lub w sposób 

zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed dniem, w którym przerwa w świadczeniu usług się rozpocznie. 

§ 18. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody i/lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne na warunkach 

określonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji dotyczących realizacji usług, a w szczególności dotyczących: 

a) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę  

i/lub odprowadzanie ścieków, 

b) występujących zakłóceniach w dostawach wody i/lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych 

przerwach w świadczeniu usług; 

c) występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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2. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym następujące dokumenty: 

a) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta Szklarska Poręba taryfy, 

b) aktualnie obowiązujące dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

c) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Szklarska Poręba, 

d) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy, 

e) wyniki przeprowadzonych ostatnio analiz  jakości wody, 

f) tekst jednolity ustawy wraz z aktami wykonawczymi na jej podstawie. 

§ 20. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, a w szczególności dotyczących ilości i jakości 

świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 

2. Reklamacja o której mowa w ust. 1, jest zgłaszana w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 

ujawnienia zdarzenia (niezgodności z postanowieniami umowy). 

3. Złożenie przez odbiorcę usług reklamacji po terminie określonym w ust. 2 nie może stanowić 

samodzielnej podstawy do jej nieuwzględnienia, jednakże może spowodować wydłużenie terminu  

jej rozpatrzenia, jak też przeniesienia ciężaru dowodu zasadności reklamacji na odbiorcę usług w sytuacji,  

gdy przedsiębiorstwo nie będzie dysponowało niezbędnymi danymi do jej rozpatrzenia z powodu upływu 

czasu. 

4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym 

jednak niż 30 dni od dnia jej wniesienia. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele pożarowe 

§ 21. 1. Woda wykorzystywana do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych 

zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2. Pobór wody z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe 

może się odbywać w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub na potrzeby związane z przeprowadzeniem 

ćwiczeń przez jednostki straży pożarnej. 

3. Uprawnionymi do pobierania wody na cele przeciwpożarowe w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 

są jednostki ochotniczej i zawodowej straży pożarnej uczestniczące w akcji gaśniczej lub ćwiczeniach  

na terenie gminy. 

4. Pobór wód na potrzeby związane z przeprowadzeniem ćwiczeń przez jednostkę straży pożarnej może 

odbywać się po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez ćwiczącą jednostkę straży pożarnej  

do przedsiębiorstwa, w którym wskazuje czas i miejsce prowadzenia ćwiczeń. 

5. Uprawnieni na cele przeciwpożarowe przedkładają informację do przedsiębiorstwa niezwłocznie  

po wystąpieniu zdarzenia, jednakże nie później niż 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

6. Przedsiębiorstwo obciąża Miasto Szklarska Poręba za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe 

z uwzględnieniem pisemnych informacji od uprawnionych do poboru wody na cele przeciwpożarowe oraz cen 

i stawek opłat ustalonych w taryfach. 

Rozdział 11. 

Przepisy końcowe 

§ 22. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
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