Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/442/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 listopada 2013 roku

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE DZIAŁANIA
SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA KARCZEW SP. Z O.O.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Spółki Wodociągi i Kanalizacja
Karczew Sp. z o.o., tj. na terenie wiejskim Gminy Karczew, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. W zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ujętych w otwarte
lub zamknięte systemy kanalizacyjne regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług tylko na terenie Miasta Karczewa.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami);
2) umowa – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
b) umowa o zaopatrzenie w wodę,
c) umowa o odprowadzanie ścieków,
d) umowa na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
3) odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;
5) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
6) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
7) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,
urządzenia regulujące ciśnienie wody;
8) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody przez punkty czerpalne
wody w budynku, umieszczony na instalacji wewnętrznej budynku za wodomierzem
głównym;
9) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na każdym przyłączu wodociągowym;
10) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej
wody;
11) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody z własnego
ujęcia, służący do obliczenia należności z tytułu odprowadzania do kanalizacji ścieków;
12) powierzchnia dachu – powierzchnia rzutu poziomego dachu, z której odprowadzane są
ścieki opadowe lub roztopowe do otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego.

§ 2. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonuje swoją działalność w
oparciu o ustawę, akty wykonawcze do tej ustawy, obowiązujące przepisy prawa dotyczące
działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a także w ramach zapisów aktualnego zezwolenia
udzielonego przez Burmistrza Karczewa oraz niniejszy regulamin.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi zaopatrzenia w
wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z
odbiorcą usług.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw
wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą
jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2) prowadzać regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.
3) zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o jej
zawarcie.
4) prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.
5) opracować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
6) zapewnić 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.
7) pokryć koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.
8) dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz zdrojów ulicznych.
9) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, oraz uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną albo wydać do niej
opinię.
10) zamontować na swój koszt wodomierz główny i wodomierz dodatkowy, o którym mowa
w § 20 ust. 3 pkt. 2), po odbiorze przyłącza i podejścia wodomierzowego, oraz ponosić
koszty związane z ich konserwacją, i w związku z tym dokonywać kontroli ich
funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy
kontrola odbywa się na wniosek odbiorcy usług – wówczas, w przypadku stwierdzenia
prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi odbiorca
usług.
11) przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe oraz do
kanalizacji deszczowej ścieki opadowe i roztopowe od odbiorców usług, na podstawie
zawartych z nimi umów, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
12) określić wymaganą jakość ścieków przyjmowanych do systemu kanalizacyjnego.
13) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru
ścieków innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a
także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.
§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość robót budowlano-instalacyjnych prowadzonych w związku z
podłączeniem do sieci, oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i dokumentacją
techniczną,
2) do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, należącego do osób, o
których mowa w § 13, w celu:
a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierzy, wodomierza,
dodatkowego, wodomierza własnego lub wodomierza głównego, dokonania
odczytu ich wskazań, badań i pomiarów,
c) przeprowadzenia kontroli wielkości i rodzaju powierzchni zanieczyszczonych o
trwałej nawierzchni, z których ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane są do
otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych,
d) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
e) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
f) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia
plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do punktów
czerpalnych wody w budynku,
g) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, stanowiącego
własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3) do zajmowania pasa terenu na posesjach odbiorców usług, o szerokości niezbędnej do
usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych, pod warunkiem, że na własny koszt przywróci ten teren do stanu sprzed
awarii lub konserwacji, bądź pokryje należycie udokumentowane koszty poniesione w tym
zakresie przez odbiorcę usług.
§ 5. Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób nieskutkujący występowaniem zakłóceń w
funkcjonowaniu sieci wodociągowej, a w szczególności eliminować możliwości
wystąpienia skażenia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodociągowej na
skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania.
2) użytkować instalację kanalizacyjną w taki sposób, aby wykluczyć możliwość
występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz nie wylewać
substancji o składzie i stężeniu przekraczającym normy określone w obowiązujących
przepisach.
3) umożliwiać realizację uprawnień, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3.
4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsca,
w których zainstalowany jest wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz
(łącznie ze studzienką), wodomierz własny lub urządzenie pomiarowe, oraz zapewnić
łatwy dostęp do tych urządzeń.
5) powierzać usuwanie awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług, osobom
posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
6) uzgadniać z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym sprawy nasadzeń drzew lub
krzewów oraz zabudowy w pasie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
7) terminowo uiszczać należności za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki, zgodnie z
wystawianymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne fakturami VAT.
8) ponosić koszty likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w
związku z realizacją nowego przyłącza do tej samej nieruchomości, jeżeli właścicielem
istniejącego przyłącza jest odbiorca usług.
9) zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych
ujęciach wody i w porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
zapewnić opomiarowanie wody z nich pobranej w celu umożliwienia prawidłowego
obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków.

10) wykorzystywać swoje przyłącza kanalizacyjne tylko na użytek własny i tylko do
odprowadzania, przyłączem kanalizacyjnym łączącym nieruchomość z siecią kanalizacji
sanitarnej, ścieków bytowych, a przyłączem kanalizacyjnym łączącym nieruchomość z
siecią kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych, chyba że zawarta
umowa stanowi inaczej.
11) bezzwłocznie powiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zmianie
danych objętych umową, a w szczególności o zbyciu nieruchomości lub innym sposobie
zaprzestania jej władaniem, wskazując nowego właściciela lub władającego.
12) bezzwłocznie powiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego,
wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§ 6. Odbiorca usług ma prawo:
1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 i 3, § 40
ust. 3 oraz § 41.
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków, z zastrzeżeniem § 40 ust. 3 i § 41.
3) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji dotyczących
wysokości naliczonych opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki oraz żądania
przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przez
właściwy organ administracji miar.
4) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w
dostawie wody, wskazanych w § 40 ust. 3 pkt. 1 – 3 oraz § 41 ust. 1 pkt. 2.
5) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wskazań wodomierza,
wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia
pomiarowego.
§ 7. Odbiorcy usług zabrania się:
1) pobierać wodę z pominięciem wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza
dodatkowego, wodomierza własnego, lub odprowadzać ścieki z pominięciem urządzenia
pomiarowego, jeżeli takie urządzenie zostało zainstalowane.
2) przemieszczać wodomierz, wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz
własny, lub urządzenie pomiarowe, zakłócać ich funkcjonowanie, zrywać plomby na nich
założone, jak również na zaworach odcinających.
3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemienia urządzeń
elektrycznych.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek odbiorcy usług.
§ 9. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne z odbiorcami usług, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron
wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy
oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§ 10. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania
przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, odpowiedzialność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za
zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 11. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków
ich świadczenia.
2) przyjętego okresu obrachunkowego, o którym mowa w § 22 ust. 1.
3) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń.
4) praw i obowiązków stron umowy.
5) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
6) danych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: jego oznaczenie, siedzibę i adres,
datę podjęcia działalności, jej przedmiot i obszar, standardy jakości świadczonych usług,
warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej
niedoboru.
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§ 12. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień
ust.2.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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.
§ 13. 1. Umowa może być zawarta z właścicielem lub zarządcą nieruchomości
wspólnej, posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością (do której ma być
dostarczana woda, i/lub z której mają być odprowadzone ścieki), albo z osobą która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi umowa
zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej wybranym
przez współwłaścicieli stosowną uchwałą.
§ 14. 1. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali
osobami wskazanymi we wniosku, jeżeli:
1) zostaną spełnione warunki zawarte w art. 6 ust. 6 ustawy,
2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona kontroli zgodności powyższych
warunków ze stanem faktycznym instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym na
podstawie przedłożonej dokumentacji wykonawczej.
2. Wniosek, o którym mowa w §14 ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do
zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną
własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach
rozliczania różnic oraz obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za
wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
§ 15. 1. Umowa może być rozwiązana przez odbiorcę usługi, z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie przez odbiorcę usługi umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może rozwiązać umowę z
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie zostały usunięte przyczyny
odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego określone w § 41 ust 1.
4. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
5.Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki
została zawarta.
6. Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony
będącej przedsiębiorcą,
4) utraty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zezwolenia na prowadzenie
działalności.
§ 16. 1. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach
określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
2. Po upływie okresu wypowiedzenia lub wygaśnięciu umowy przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zaniecha świadczenia usług i zastosuje środki techniczne
uniemożliwiające pobór wody i odbiór ścieków.
§ 17. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra
właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.
11 ustawy.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 18. Rozliczanie należności odbywa się na podstawie ilości dostarczonej wody i
odprowadzonych ścieków lub wielkości powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni,
z uwzględnieniem jej rodzaju i sposobu zagospodarowania, z której odprowadzane są ścieki
opadowe i roztopowe, oraz określonych w trybie ustawowym taryf cen i stawek opłat.
§ 19. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza
głównego na przyłączu oraz wodomierza dodatkowego, z wyjątkiem przypadku, kiedy to
ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mierzących zużycie
wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku wielolokalowym, z
uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego.
2. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się w
oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług, na
podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku niesprawności wodomierzy, o których mowa w ust. 1, jeżeli umowa
nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest to
możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wodomierzy.
4. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierzy, o których mowa
w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która
zostaje rozliczona po odczytaniu ich wskazań.
§ 20. 1. Ilość odprowadzonych ścieków, z wyłączeniem ścieków opadowych i
roztopowych, ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków, o których
mowa w ust. 1, przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej ustalonej na podstawie
odczytu wodomierza głównego lub wodomierza własnego, albo określonej w umowie.
3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, o których mowa w ust. 1, ilość
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej
zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego:
1) na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy usług,
2) równolegle do wodomierza głównego, na zasadzie rozdziału instalacji, na koszt
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. W przypadku niemożności odczytania wskazań urządzenia pomiarowego,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje
rozliczona po odczytaniu jego wskazań.
§ 21. W rozliczeniach za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni uwzględnia się w szczególności
powierzchnie terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz
transportowych, dróg i parkingów oraz dachów budynków przemysłowych, handlowych,
usługowych i mieszkalnych.
§ 22. 1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się jednomiesięczne, dwumiesięczne,
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne okresy obrachunkowe, ustalone w umowie zawartej
z odbiorcą usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wystawiać faktury zaliczkowe,
które są rozliczane po odczycie wodomierza, wodomierza głównego, wodomierza
dodatkowego, wodomierza własnego lub urządzenia pomiarowego.
3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego albo gotówką w kasie przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, w terminie płatności oznaczonym na fakturze VAT.
4. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła
upomnienie, wyznaczając od dnia wystawienia upomnienia dodatkowy 14-dniowy termin
zapłaty, uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego.
5. W przypadku gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
zaprzestać świadczenia usług.
6. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia
należności, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może na zasadach ogólnych
zaliczyć należność z wpłat bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat.
§ 23. 1. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych, będący stroną umowy o której mowa w § 13 ust. 1, jest obowiązany do
rozliczenia kosztów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków z osobami korzystającymi z
lokali w budynku.
2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych
dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne
wody w budynku. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osoby
korzystające z lokali w tych budynkach.
3. Suma należności, o których mowa w ust. 2, a którymi zostają obciążone przez
właściciela lub zarządcę osoby korzystające z lokali w budynku, nie może być wyższa od
kosztów ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 24. 1. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń
przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych
odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego i wodomierza
dodatkowego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, natomiast urządzenia
pomiarowego – odbiorca usługi.
§ 25. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie i po określeniu przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia.
2. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej składa osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
która ma zostać podłączona.
3. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym.
4. Wzór wniosku ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
5. Do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej należy załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jej stanu prawnego,
2) dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczoną nieruchomością, której dotyczy
wniosek.
§ 26. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłącza i przekazuje je wnioskodawcy w
terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wystawienia.
3. Warunki przyłączenia określają co najmniej:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami
odbiorcy usług,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia
pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
5) termin ważności warunków przyłączenia.
4. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa
w § 25 informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźne powody,
które uniemożliwiają podłączenie.
§ 27. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje
na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia
określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 28. Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić pisemnie przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne o terminie przystąpienia do budowy przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
§ 29. 1. Dostarczenie wody dla odbiorcy usług następuje maksymalnie w ciągu dwóch
dni roboczych od dnia podpisania umowy po uprzednim zamontowaniu wodomierza.

2. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru następuje dostarczanie wody lub
odprowadzanie ścieków na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 30. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić
przyłączenia nowego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany
minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności
produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych
istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia
nowego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli
przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą
spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do
sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa, bądź zostało
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do
sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
5. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§ 31. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych
latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
które powinny być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonymi dla Gminy Karczew.
§ 32. 1. Realizacja nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się
na koszt odbiorcy usług.
2. Budowa i przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez osoby,
które sfinansowały to z własnych środków, odbywa się w trybie art. 31 ustawy.
§ 33. 1. W zakresie dostarczania wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu
kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym zainstalowany na nieruchomości
odbiorcy usług.
2. W przypadku przyłącza wodociągowego stanowiącego własność odbiorcy usług
miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia przyłącza z siecią
wodociągową.
3. W zakresie odprowadzania ścieków miejscem odbioru ścieków jest pierwsza
studzienka na nieruchomości odbiorcy usług, w przypadku jej braku granica nieruchomości.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usług
miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia przyłączą z siecią
kanalizacyjną.
§ 34. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub
zamknąć przyłącze kanalizacyjne na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
wykonanego przyłącza
§ 35. 1. Odbiory techniczne przyłącza, przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, dokonywane są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym po
zakończeniu robót montażowych, oraz odbiór końcowy, na podstawie pisemnego lub
telefonicznego zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez inwestora (aktualnego lub
przyszłego odbiorcę usług) po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonanych na
podstawie uprzednio wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
warunków technicznych i uzgodnionego projektu technicznego.
2. Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu przez
inwestora:
1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) protokołu zagęszczenia gruntu w pasie drogowym,
3) protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego.
§ 36. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac i
dokonaniu ich odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zamontowaniu
wodomierza głównego - w przypadku usługi dostawy wody, oraz zawarciu umowy z odbiorcą
usług.
§ 37. W przypadku gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki określone w
przepisach prawa, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo uzależnić
podpisanie umowy od ich podczyszczania przez odbiorcę usług.
§ 38. 1. Koszty dostawy, montażu, legalizacji i utrzymania wodomierza głównego i
wodomierza dodatkowego, o którym mowa w § 20 ust. 3 pkt. 2, pokrywa przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Koszty dostawy, montażu, legalizacji i utrzymania wodomierza dodatkowego, o
którym mowa w § 20 ust. 3 pkt 1, wodomierza własnego oraz urządzenia pomiarowego,
pokrywa odbiorca usług.
3. Koszty dostawy, montażu, legalizacji oraz utrzymania w odpowiednim stanie
technicznym i właściwe zabezpieczenie wodomierzy mierzących zużycie wody przez punkty
czerpalne wody w budynku pokrywa właściciel lub zarządca budynku.
4. Wodomierze mierzące zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku
podlegają okresowej legalizacji staraniem i na koszt ich właścicieli lub zarządcy budynku,
według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5,
poz. 29).
5. Wykonane podejścia wodomierzowe pod wodomierze mierzące zużycie wody przez
punkty czerpalne wody w budynku, są plombowane przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
6. W przypadku konieczności wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy
mierzących zużycie wody przez punkty czerpalne wody w budynku, właściciel lub zarządca
budynku występuje do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zdjęcie założonej
plomby i ponowne założenie po dokonaniu koniecznej czynności.
Rozdział VIII
Postępowanie w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 39. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest na życzenie
odbiorców usług bądź z własnej inicjatywy do udzielania informacji dotyczących

występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku:
1) awarii,
2) planowanych prac konserwacyjno-remontowych,
3) braku wody w ujęciu,
4) wydania decyzji Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,
5) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
6) wystąpienia siły wyższej.
3. W czasie trwania klęski żywiołowej lub suszy, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma prawo wprowadzić ograniczenia w dostawie wody, w granicach możliwości
dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach.
§ 40. 1. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiadamia odbiorcę usługi najpóźniej na 2
dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje
równocześnie odbiorców usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania.
3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bez uprzedniego
zawiadomienia odbiorców usług może nastąpić w przypadkach, gdy:
1) zaistnieje awaria sieci i nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska,
3) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca dalsze świadczenie usług,
4) wystąpi zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na
skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki.
4. Zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego na podstawie ust. 3 pkt. 4, stanowi podstawę
dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do rozwiązania umowy o odprowadzanie
ścieków bez wypowiedzenia.
5. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w
ust. 3. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie informuje odbiorców
usług w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. W przypadku działania siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody i
odprowadzania ścieków może nastąpić także w drodze decyzji właściwego organu.
§ 41. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody
lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami
prawa,
2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa
lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest
bez zawarcia pisemnej umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych
wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
5) w przypadku rozwiązania umowy przez odbiorcę usługi.
2. W przypadku odcięcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostawy
wody z przyczyn określonych w ust 1 pkt 2, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwościach
korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody
lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscu i sposobie udostępniania

zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym
terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłączą kanalizacyjnego.
4. Zamkniecie przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego stanowi podstawę dla
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do rozwiązania bez wypowiedzenia
odpowiednio umowy o zaopatrzenie w wodę bądź o odprowadzanie ścieków.
§ 42. 1. Wznowienie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczenia
usług poprzez otwarcie przyłączą wodociągowego bądź kanalizacyjnego, następuje po:
1) usunięciu przez odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamkniecie
przyłącza,
2) uiszczeniu należytych opłat – ponowne włączenie może nastąpić dopiero po spłaceniu
przez odbiorcę usług części zadłużenia (co najmniej 50%), podpisaniu ugody co do spłaty
pozostałej części zadłużenia oraz uregulowaniu należności za dokonanie wyłączenia i
ponownego włączenia,
3) zawarciu nowej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (jeśli
wcześniejsza umowa uległa rozwiązaniu).
2. W przypadkach zamknięcia przyłączą kanalizacyjnego, opisanych w § 40 ust. 3 pkt
4) i § 41 ust. 1 pkt 3), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może:
1) nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających,
2) określić odrębne warunki odbioru ścieków,
3) naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie uregulowaniami.
Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzania ścieków
§ 43. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązuje się zapewnić
odbiorcom usług należyty poziom usługi.
2. Do prawidłowej obsługi odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne wyodrębnia stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§ 44. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania
istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych
odbiorców usług,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w
terminie 14 dni od otrzymania prośby.
3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż
termin wskazany w ust. 2., przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o tym
fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia
odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
złożenia prośby.
§ 45. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, listem poleconym lub za pomocą poczty
elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.
3. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w
dostawach wody odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od daty
tego faktu.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy usług,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) dokumenty lub inne dowody uzasadniające reklamację,
5) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
6) numer i datę umowy, faktury itp.,
7) podpis odbiorcy usług.
5. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz
ewidencji w rejestrze reklamacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu, a w
przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty wpływu.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w
formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
1) nazwę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
2) rozstrzygniecie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
3) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
4) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź
na reklamację winna zawierać uzasadnienie.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne powiadamia odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia reklamacji, a także o
wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania.
10. Odszkodowanie zalicza się na poczet przyszłych należności, jedynie na pisemny
wniosek odbiorcy usług wypłata należności może nastąpić na wskazany przez odbiorcę usług
rachunek bankowy.
11. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku
terminowego uregulowania należności.
§ 46. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być
udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i opłat,
2) „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Spółki
Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.”,
3) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z
wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma obowiązku udostępniania
dokumentów, o których mowa w punkcie 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku
dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu
zawierającego ceny i stawki opłat.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 47. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w
posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są:

1) Powiatowa Straż Pożarna,
2) Ochotnicze Straże Pożarne.
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych
z tymże przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów usytuowanych na terenie lub w
bezpośrednim sąsiedztwie Straży Pożarnych.
3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadamiania
przedsiębiorstwa o miejscu i ilości poboru wody niezwłocznie po jej pobraniu nie później
jednak niż w ciągu 2 dni od pobrania.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z obowiązującymi cenami i
stawkami opłat określonymi w taryfie, obciąża Gminę za pobraną wodę na cele
przeciwpożarowe na podstawie comiesięcznych raportów przekazywanych przez Komendę
Straży Pożarnej do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie ilości zużytej
na ten cel wody.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zawrzeć umowę z Gminą, w
której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i
inne cele wymienione w art. 22 ustawy.
6. Warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe będące źródłem
wody dla sieci i urządzeń przeznaczonych do celów przeciwpożarowych, określa
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).
Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 48. 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi na jej podstawie.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia
na żądanie odbiorcy usług niniejszego regulaminu.
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