Uchwała Nr XLVIII/784/06
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 13 lutego 2006 r.
„Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków ”

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747,
zmiany z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r.
Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1088 ) Rada Miejska w Nysie uchwala „ Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków „ w następującym brzmieniu:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin
niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Nysa
przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne : Wodociągi
i Kanalizacja „AKWA” Spółka z o.o. w Nysie , zwane dalej Spółką.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Spółki
polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Spółki
polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

§2
1. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia „ustawa" należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :
1) sieć wodociągowa i kanalizacyjna Spółki sieć będąca jej własnością lub będąca w dyspozycji Spółki na
podstawie umowy cywilno - prawnej
.

2) opłata dodatkowa jest to ekwiwalent świadczony przez dostawcę ścieków
na pokrycie kosztów związanych z doczyszczeniem
ścieków , których wskaźnik zanieczyszczenia przekracza
warunki określone w umowie, ale mieści się w technicznych

i technologicznych możliwościach Spółki

3) Odbiorca osoba korzystająca z usług wodociągowo - kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy
zawartej ze Spółką

3. Pozostałe pojęcia użyte w Regulaminie takie jak: przyłącze wodociągowe
i przyłącze kanalizacyjne zdefiniowane są w art. 2 ustawy

§3
Spółka wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone
decyzją Zarządu Miejskiego w Nysie z dnia
01-08-2002
znak
GKM/GK/7016/1/15/02
§4
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.
§ 5
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie
z przeznaczeniem.
Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych przez Spółkę usług w zakresie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
§6
1.Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Minimalny poziom usług w zakresie dostawy wody winien odpowiadać
wymaganiom stawianym wodzie do spożycia przez ludzi – określonym właściwym
rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

3. Spółka może przyjmować do sieci kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe oraz
przemysłowe spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury wydanym na podstawie art. 11 Ustawy.
4. Integralną częścią umów z dostawcą ścieków wprowadzającym ścieki
przemysłowe ,są dodatkowe umowy dotyczące dopuszczalnych warunków
i stężeń zanieczyszczeń jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci
kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia w/w
warunków.
§7
W umowie dodatkowej, dotyczącej odprowadzania ścieków przemysłowych Spółka
uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11
ustawy.
§8
Spółka jest zobowiązana do informowania Burmistrza Nysy o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku do wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz w załączniku do sprawozdania rocznego z działalności Spółki.
§9
1. Spółka ma obowiązek realizować dostawę wody i odbiór ścieków na warunkach
określonych w art.5 ustawy.
2. Zapotrzebowaną przez Odbiorcę ilość dostarczanej wody strony winny określić
w umowie.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami
§10
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje
na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
2. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6
ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

§ 11
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.

Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych
przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy .
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem
okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Spółki
od Umowy z powodu utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości.
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Spółkę
środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 12
1. Odbiorca składa do Spółki pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie
określonym w warunkach technicznych przyłączenia , a w przypadku zmiany
Odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług,
niezwłocznie po jej wystąpieniu.
Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub
zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę
wniosku o zawarcie Umowy.
2. Spółka w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do
podpisu projekt umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku
składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku
o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali. Wniosek taki winien
zawierać wówczas w szczególności:
a) 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
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali
o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Spółki
dodatkowych opłat
c) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za
wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów
czerpalnych.

§ 13
1. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego
i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione
równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust 6 Ustawy.
2. Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku
wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki
uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające
ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla
poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym
w Umowie.

§ 14
Spółka może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub
odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną
zaniechania świadczenia usług.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 15
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są przez Spółkę z Odbiorcami w trybie art.26 ust.1 ustawy.

§ 16
1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Spółkę
jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są osoby
korzystające z poszczególnych lokali, Spółka wystawia faktury osobom
korzystającym z lokali oraz odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego
budynku na różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań
wodomierzy lokalowych oraz przy innych punktach czerpalnych.
§ 17
1.W przypadku awarii wodomierza za okres objęty awarią stosuje się średnie
zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią lub w analogicznym okresie
odczytowym roku poprzedniego.
2. W przypadku poddania wodomierza ekspertyzie, która stwierdza nieprawidło wość jego działania, ilość jest liczona od daty ostatniego odczytu do dnia
wymiany wodomierza na podstawie średniego zużycia wody wskazanego
przez nowy wodomierz.
§ 18
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego
ścieki lub uzgodnionego ze Spółką bilansu gospodarki wodno-ściekowej .

§ 19
Spółka ma prawo obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie
kontroli i analiz , jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji
kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających , a także gdy ścieki odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej przekraczają warunki dopuszczalne.
§ 20
1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania
terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania
należności.
3. Spółka obowiązana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
faktury poinformować odbiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 21
Przy rozliczeniach z odbiorcami, Spółka obowiązana jest stosować taryfę
zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 22
Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 23
1. Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Spółka po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie
nieruchomości w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może
wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która
ma być przyłączona do sieci.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres podłączanej nieruchomości,
c) rodzaj przyłącza ( wodociągowe, kanalizacyjne ),
d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie przez Spółkę
e) dane wykonawcy,
f) datę i podpis wnioskodawcy.

5. W uzasadnionych przypadkach Spółka może wyrazić zgodę na przyłączenie
osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
6. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której
dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem
istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
2. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania
urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) granicę własności i granicę eksploatacji
f ) sposób odbioru przyłącza
g) zakres operatu geodezyjnego
§ 25
Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spółką w terminie 21 dni od otrzymania
dokumentacji oraz pisemne zlecenie wykonania robót określające w szczególności :
a) zakres prac budowlano-montażowych i odbiorowych wykonanych przez strony,
b) terminy realizacji budowy przyłącza i niezbędnych prób,
c) ceny usługi,
d) warunki płatności
Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 26
1. Spółka ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane
bez uzyskania zgody Spółki bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.
2. Spółka ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku
wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków
technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

§ 27
1. Spółka zobowiązana jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza
głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz
wodomierzy sprzężonych dla celów p.poż.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu
kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.
3. Spółka ma obowiązek dokonywania kontroli funkcjonowania wodomierza
głównego na pisemne żądanie odbiorcy wody w przypadkach kwestionowania
prawidłowości jego działania, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego
funkcjonowania wodomierza usługa odbywa się na koszt Odbiorcy.
§ 28
1. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej
Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz
odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.
2. W przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej
Odbiorcy miejsce rozdziału przyłącza stanowiącego własność Spółki i instalacji
wewnętrznej – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
3. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi
dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce
połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

§ 29

Realizacja
budowy
przyłączy, studni
wodomierzowej
lub pomieszczeń
przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń
pomiarowych odprowadzanych ścieków odbywa się na zasadach określonych
w art.15 ust.2 ustawy.
§ 30
1. Spółka może przyjmować na swój stan majątkowy urządzenia wodociągowe
i urządzenia kanalizacyjne. Zasady eksploatacji urządzeń obcych należy określić
w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich
montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża użytkownika instalacji.

§ 31
Spółka ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody w przypadku:
a) braku wody na ujęciu
b) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia
c) przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez Spółkę wykonanego przyłącza
§ 32
1. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Spółka
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków
technicznych.
2. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru
technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia
3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:
a) datę odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:
wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,
c) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
f) podpisy członków komisji.
4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia
i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego
wniosku o zawarcie Umowy.
5. Spółka rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych
ścieków do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 33
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz
przewidywanym obniżeniu jej jakości Spółka powinna poinformować Odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 34
W razie przerwy w dostawie wody wynikającej z awarii urządzeń wodociągowych
przekraczającej 12 godzin , Spółka powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji.
§ 35
Spółka może wstrzymać dostawę wody lub odbiór ścieków w przypadkach i na
warunkach określonych w art. 8 Ustawy.
Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców,
sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji w zakresie zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 36
Spółka winna zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winna
wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§ 37
Spółka zobowiązana jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy
pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji
taryfowych.
§ 38
Spółka zobowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 39
1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw
w dostawach wody powodujących powstanie szkody u Odbiorcy , Odbiorca usług
może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
nieprawidłowości świadczenia usług.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e) numer i datę Umowy,
f) podpis Odbiorcy.
3. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz
ewidencji w zeszycie reklamacji Spółki.
4. Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie
14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku gdy zajdzie konieczność w celu
rozpatrzenia reklamacji przeprowadzenia dodatkowych analiz laboratoryj –
nych czy też technicznych, termin ten ulega przedłużeniu o czas
przeprowadzenia wspomnianych wyżej czynności.
O fakcie tym odbiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
5. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź
na reklamację winna zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Spółka powiadamia Odbiorcę o wyniku
rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania.
8. Zaliczenie odszkodowania w poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie
za zgodą Odbiorcy usługi.
§ 40
W przypadku stwierdzenia przez Spółkę lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia
jakości dostarczanej wody ,Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych
w umowie.
Rozdział X
Obowiązki Odbiorców.
§ 41
Odbiorca, którego nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i do
sieci kanalizacyjnej ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy przed
rozpoczęciem świadczenia usług.
§ 42
1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń
pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie
studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed
dostępem osób nieuprawnionych.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu
będącym w jego posiadaniu.

§ 43
Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadamiania
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§ 44
Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Spółki o zmianach własnościowych
nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
§ 45
Odbiorca winien powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji
wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 46
Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki
o zrzutach awaryjnych lub zmianie ilości i jakości ścieków odbiegających od
warunków umowy.
§ 47
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków.

§ 48
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz nie utrudniający
działalności Spółce, a w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość
wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu
ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na
warunkach
określonych odrębnymi przepisami
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) poinformowania Spółki o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania
opłat za odprowadzanie ścieków,
5) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do

sieci,
6) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych,
§ 49
Odbiorcy usług zabrania się w szczególności :
1) poboru wody przed wodomierzem
2) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu
głównego za wodomierzem w sytuacjach uzasadnionych
3) przemieszczania wodomierza , zakłócania jego funkcjonowania ,zrywania plomb
i osłon.
4) wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet
rozdrobnionych.
5) wylewania do instalacji substancji o składzie i stężeniu przekraczającym
obowiązujące normy
Rozdział XI
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 50
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej
będącej w posiadaniu Spółki są:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i jednostki przez nią
zadysponowane,
b) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nysa,
§ 51
Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu
Spółki dokonywany jest w miejscach uzgodnionych ze Spółką, a przede wszystkim
z hydrantów zamontowanych na tej sieci.
§ 52
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie oraz jednostki OSP
Gminy Nysa zobowiązane są do:
a) powiadomienia Spółki o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia
b) przekazywania Raportów o ilości pobranej wody przez jednostki gaśnicze do
Komórki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa w Urzędzie Miejskim
§ 53
Komórka Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa w Urzędzie Miejskim
zobowiązana jest do informowania Spółki o ilości pobranej wody na cele
przeciwpożarowe przez uprawnionych wymienionych w § 50 za każdy miesiąc ,

w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.
§ 54
Rozdział XII
Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 , poz.747 ze zmianami)
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§ 55
Spółka zobowiązana jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu
odbiorcom jej usług - na żądanie.
§ 56
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXII/794/2002
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 września 2002r w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 57
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 58
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

