Uchwała Nr XXIX / 287/09r.
Rady Gminy Gniezno
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.1) oraz art.
19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.2) uchwala się, co
następuje:

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.
3.
4.

§1
Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie gminy Gniezna, zwanym dalej Przedsiębiorstwem.
Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą
na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
polegającą na odprowadzaniu, przyjmowaniu i oczyszczaniu ścieków.
Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa" należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zm.).

§2
Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto
korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej urnowy.
§3
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o
zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem, a
Odbiorcą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568,z
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111.
2
Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033.

ROZDZIAŁ 2
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§4
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do świadczenia usług w zakresie ilości i jakości
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na poziomie określonym w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11, art. 13 i art. 23 ustawy.
2. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków ustalone są w
warunkach technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Umowa
może również ustalić poziom zanieczyszczeń ścieków odprowadzanych przez Odbiorców.
3. Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ma obowiązek zapewnić:
1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę
wody do Odbiorcy, w ilości ustalonych w warunkach technicznych przyłączenia oraz
w umowie,
2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie
ścieków w ilości ustalonych w warunkach technicznych przyłączenia oraz w umowie,
3) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych
przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5) dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem,
6) budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.
ROZDZIAŁ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTWA
§5
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
§6
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy
wodomierza głównego wraz z zaworem głównym za wyjątkiem wodomierzy do
czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów ppoż.
2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż,
oplombowanie, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji (Odbiorcę).
3. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę urządzenia pomiarowego Przedsiębiorstwo
zobowiązuje się nieodpłatnie do dokonywania jego odczytu i rozliczeń.
§7
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane
bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi wykonania przyłącza.
§8
1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w
przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub
odprowadzania ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną
zaniechania świadczenia usługi.
§9
Przedsiębiorstwo ma prawo zaplombować przyłącza czasowo nie eksploatowane i nie
opomiarowane.
ROZDZIAŁ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCÓW
§ 10
Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierza i urządzeń pomiarowych
poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami
niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w
którym są zamontowane, oraz dostępu osób nie uprawnionych do tych pomieszczeń.
§ 11
1. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego, w tym zerwaniu plomby.
2. W przypadku wystąpienia awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym
stanowiącym własność Odbiorcy, powinien On przystąpić do natychmiastowego usunięcia
awarii, a następnie zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego w
Przedsiębiorstwie. W przeciwnym przypadku Przedsiębiorstwo dokona zastępczego
usunięcia awarii, a kosztami obciąży Odbiorcę.
§ 12
Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych
nieruchomości lub użytkowania lokalu.
§ 13
Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w
instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 14
Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od
warunków umowy.
§ 15
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków.
§ 16
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z
przeznaczeniem.
§ 17
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 Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Dostawcy Usług,
a w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia
skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej.
2) zabrania się łączenia instalacji wodociągowej z własnego ujęcia z siecią wodociągową
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, wyszczególnione w art. 9 ustawy.
4) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego
ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.
5) wykorzystania wody z sieci wodociągowej oraz z korzystania z przyłącza
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.
ROZDZIAŁ 5
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z DBIORCAMI
§ 18
1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz
warunki usuwania awarii.
2. Postanowienia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą, nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§ 19
1. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.
2. Umowa nadto określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 20
1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w
formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy
oraz zmiana adresu do korespondencji.
§ 21
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.
§ 22
1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do
nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu
Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest
zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny
przyłączanej nieruchomości.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do
władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten
tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z
przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
§ 23
1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku
wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego
lub budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w 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 o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa
dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za
wodomierzem głównym, wraz z określeniem wszystkich punktów czerpalnych.
§ 24
1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo
środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 25
W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia
postanowienia wynikające z przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art.11 ustawy.
ROZDZIAŁ 6
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT
USTALONE W TARYFACH
§ 26
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 27
1. Ilość dostarczonej wody ustała się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku braku wodomierza, o którym mowa w ust. 1 ilość dostarczanej wody ustala
się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.
3. W przypadku awarii wodomierza ilość pobranej wody ustala się zgodnie z
rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy.
§ 28
1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie umowy, jako równą ilość dostarczonej wody lub określonej w umowie.

§ 29
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
§ 30
1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki nie dotrzymania terminu
zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.
2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia.
3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej
zapłaty.
4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie
odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 31
Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do stosowania taryfy
zatwierdzonej uchwalą Rady Gminy bądź wprowadzonej w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
ROZDZIAŁ 7
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
§ 32
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na
wniosek osoby ubiegającej się o włączenie. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju instalacji odbiorczych,
b) ilości i przeznaczenia wody oraz charakterystyki jej zużycia,
c) wskazanie przewidywanej ilości i rodzaju odprowadzanych ścieków (w przypadku
Dostawców ścieków przemysłowych również jakości odprowadzanych ścieków
oraz
zastosowanych
lub
planowanych
do zastosowania
urządzeń
podczyszczających),
d) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie
dostarczana woda, i z której odprowadzane będą ścieki, a w szczególności
określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
e) planowany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca sig o przyłączenie do sieci
powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której
dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych określającą usytuowanie
nieruchomości, o której mowa w ust. l, względem istniejących (naniesionych) sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 33
1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do
sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego

wniosku wraz z kompletem załączników, wydaje warunki techniczne na przyłączenie
nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
2. Wydane przez Przedsiębiorstwo techniczne warunki przyłączenia powinny określać w
szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej,
2) ilość wody i ścieków na potrzeby gospodarcze i technologiczne, których dotyczy
zapewnienie,
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) materiałów zalecanych do budowy,
d) jakości odprowadzanych ścieków,
e) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy
niż 2 lat.
§ 34
Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
uzgodnienie sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobu dokonywania przez
Przedsiębiorstwo kontroli robót.
§ 35
Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
§ 36
Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Odbiorcą.

ROZDZIAŁ 8
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO — KANALIZACYJNYCH
§ 37
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne
pogorszą się w takim stopniu, 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 ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, w przypadku wystąpienia
technicznych przeszkód uniemożliwiających to przyłączenie.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych określa wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ 9
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 38
1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami
przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór końcowy wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza.
4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające)
należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. 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 geodezyjnej.
§ 39
1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo
uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia.
2. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
§ 40
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) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
4) uwag dotyczących różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.
ROZDZIAŁ 10
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW
DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 41
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym
obniżaniu jej jakości Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach,
przynajmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
2. Przedsiębiorstwo zwolnione jest z tego obowiązku w przypadku przerw wywołanych
awarią lub innym nagłym nie dającym się przewidzieć zdarzeniem, gdy przewidywany
czas trwania przerwy wynosi nie więcej niż 4 godziny.

3. Wstrzymanie zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.
4. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ograniczenie albo
wstrzymanie dostaw wody lub ograniczenia odbioru ścieków w przypadkach:
1) braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
2) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
3) potrzeby dopływu wody do hydrantów p.pożarowych,
4) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) uszkodzeniu instalacji odbiorczej, grożącej niebezpieczeństwem.
§ 42
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane
jest zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując odbiorcę o jego lokalizacji i
warunkach korzystania.
ROZDZIAŁ 11
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI
SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 43
Zakład zobowiązany jest do zawiadamiania Odbiorców o planowanych zmianach warunków
technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z wyprzedzeniem
umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, w okresie nie krótszym niż
12 miesięcy.
§ 44
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej
inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji dostępności usług, a w szczególności
wglądu:
1) w aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy za dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków,
2) w informacje o wynikach przeprowadzanych analiz jakości wody,
3) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
4) w Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy,
5) w plany inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,
6) w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym dokumenty, o których mowa w ust. 1 w
swojej siedzibie.
§ 45
1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności do ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacje, a których mowa w ust. 1 wnoszone są w formie pisemnej do
Przedsiębiorstwa.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku zlecanych przez
Przedsiębiorstwo ekspertyz, do czasu ich otrzymania, o czym należy powiadomić osoby
zainteresowane.
5. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za
kontakty z Odbiorcami, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

ROZDZIAŁ 12
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 46
1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w
posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
1) Państwowa Zawodowa Straż Pożarna,
2) Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy Gniezno.
2. Pobór wody na cele wymienione w ust. 1 dokonywany jest z miejsc uzgodnionych z
Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z hydrantów ulicznych.
ROZDZIAŁ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 47
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w
szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).
§ 48
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego udostępnienia
niniejszego regulaminu Odbiorcom Usług.
§ 49
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 50
Traci moc uchwała Nr XXVIII/185/2005 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze
Gminy Gniezno (Dz.Urz.Woj.Wielkopolslciego Nr 117, poz. 3166 z dnia 2 sierpnia 2005 r.)
§ 51
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

