
 
 

UCHWAŁA NR XLI/319/22 
RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Gromadka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zaopiniowaniu przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gromadka, Rada Gminy 
Gromadka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gromadka”, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/302/21 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gromadka. 

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Krzysztof Król

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 lutego 2022 r.

Poz. 695
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REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GROMADKA 

 
 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków realizowanego na terenie Gminy Gromadka w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

wodociągowo kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.   

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).  

§ 3. 

Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne 

wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 

§ 4. 

1) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego 

minimalnego poziomu świadczonych usług: 

a) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, o 

ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,3 MPa i nie większym niż 

0,7 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług, m.in. strukturą i średnicą 

przyłącza wodociągowego  oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości nie mniejszej 

niż 0,1 m3 na osobę na dobę, 

b) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 

nieprzekraczających wymienionych wartości: 

- liczba bakterii Escherichia coli (Q) – 0 jtk/100 ml, 

- liczba bakterii grupy coli (Q) - 0 jtk/100 ml, 

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C±2°C po 68±4h na agarze z ekstraktem drożdżowym 

(Q) ≤ 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,  

- pH (Q) – 6,5-9,5 

- mętność 1NTU, 

- żelazo – 200 µg/l, 

- mangan – 50 µg/l.  

c) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego,  

d) ciągłości i niezawodności odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w 

granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i 

średnicą przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, 

e) odbioru ścieków w ilości co najmniej  0,1 m3 na osobę na dobę, 

f) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych,  

Załącznik do uchwały nr XLI/319/22 Rady Gminy Gromadka z dnia 28 stycznia 2022 r.
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g) oczyszczania ścieków w oczyszczalni zgodnie z obowiązującym pozwoleniem 

wodnoprawnym o nieprzekraczającej wartości w studzience pomiarowej: 

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy 20°C) oznaczone z 

dodatkiem inhibitora nitryfikacji – 25 mg O2/l, 

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczone metodą dwuchromianową – 125 mg 

O2/l, 

- zawiesiny ogólne – 35 mg/l.  

2) Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub 

przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.     

 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

 

§ 5. 

1) Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną 

umowę zawartą  między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług, 

zgodnie z art. 6 ustawy.  

2)  Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym 

w postaci ogólnych warunków świadczenia usług.  

3) Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której 

nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie 

umowy.  

4) Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta z osobą, o 

której mowa w ust. 3, w siedzibie  przedsiębiorstwa  wodociągowo – kanalizacyjnego albo na 

odległość, poza siedzibą przedsiębiorstwa  wodociągowo – kanalizacyjnego.  

 

§ 6. 

1) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu 

odbiorcy usług projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku 

o zawarcie umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania 

formy pisemnej. 

2) W przypadku jeżeli przedsiębiorstwo  wodociągowo – kanalizacyjne korzysta przy zawarciu 

umów z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza przyszłemu 

odbiorcy usług projekt umowy wraz z aktualnymi warunkami umowy obowiązującymi w 

przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym. 

    

§ 7. 

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo  wodociągowo – kanalizacyjne z 

odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów 

ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień 

Regulaminu.  

 

Rozdział 4. 

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

 

§ 8. 

1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 

prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na 
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podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie oraz ilości dostarczanej 

wody i odprowadzanych ścieków. 

2) Jeśli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dopuściło rozliczenie na podstawie 

przeciętnych norm zużycia wody, Odbiorca jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni 

o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności ilości 

osób zamieszkujących lub przebywających w nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i 

produkcji.  

3) W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia 

się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 

wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji głównej za wodomierzem głównym, 

na koszt odbiorcy usług.  

4) Wodomierz  na ujęciu własnym służy do prawidłowego określenia ilości ścieków 

odprowadzanych prze odbiorcę usług. 

5) Jeśli odbiorca odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z sieci wodociągowej i z 

własnych ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalenia ilości 

odprowadzanych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego i wodomierza dla ilości 

wody pobranej z własnego ujęcia. 

6) W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość 

dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych zainstalowanych 

przy punktach czerpalnych wody w lokalach. Różnicę miedzy wskazaniem wodomierza 

głównego, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych przy wszystkich punktach czerpalnych w 

lokalach i poza nimi, obciąża się właściciela nieruchomości lub zarządcę nieruchomości. 

7) W przypadku podjęcia przez Radę Gminy w Gromadce uchwały w sprawie dopłat do taryf, 

opłaty będą naliczane na podstawie obowiązujących stawek pomniejszonych o wysokość 

wynikających z uchwały dopłat. 

§ 9. 

1) 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 rodzajach ani wysokości. 

2) Wejście wżycie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w 

wodę lub odprowadzanie ścieków i następuje bez wypowiedzenia jej warunków. 

3) Podanie do publicznej wiadomości nowych taryf następuje poprzez ich ogłoszenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty tj. na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego i Urzędu Gminy Gromadka. 

 

§ 10. 

1) Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnością za usługi świadczone przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.  

2) W razie niemożliwości odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje 

skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.  

3) W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby 

korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz 

odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.  

4) Podstawą obciążenia odbiorcy usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

należnościami za wprowadzanie ścieków przemysłowych, z przekroczeniem warunków 

określonych w umowie i przepisach prawa, jest faktura.   

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 695



Strona 4 z 7 

 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączenia do sieci. 

 

§ 11. 

1) Wydawanie warunków przyłączenia nieruchomości  do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach art. 19a ustawy.  

2) Warunki przyłączenia  nieruchomości do sieci zawierają w szczególności: 

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

sposób połączenia z instalacjami  wodociągowymi lub kanalizacyjnymi nieruchomości, 

b) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, 

c) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych 

ścieków, 

d) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,  

e) informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot 

ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza.  

f) termin ważności warunków przyłączenia. 

3) W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach. W przypadku gdy ścieki 

przekraczają dopuszczalne warunki określone w przepisach prawa oraz przez   

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez odbiorcę usług. 

 

§ 12. 

1) Na podstawie wydanych warunków przyłączenia podmiot przyłączany zapewnia 

sporządzenie planu sytuacyjnego, który spełnia wymogi, o których mowa w przepisach 

odrębnych.  

2) Plan sytuacyjny, jest weryfikowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

pod kątem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia. Przedsiębiorstwo  wodociągowo- 

kanalizacyjne podejmuje pisemne stanowisko w tej sprawie w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od daty jego złożenia. 

3) Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna poinformować 

przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne o planowanym terminem planowanego 

rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem.   

 

Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych. 

 

§ 13. 

1) Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wyznaczają techniczne 

możliwości urządzeń  eksploatowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjnego: ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna oraz lokalizacja 

nieruchomości.  

2) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia dostęp do usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych, gdy spełnione są następujące warunki techniczne: 

a) parametry techniczne posiadanych urządzeń wodociągowych, w szczególności 

przepustowość i ciśnienie panujące w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości, są 

odpowiednie do zapewnienia przyszłemu odbiorcy usług dostarczania wody w wymaganej 
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ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości i pod odpowiednim ciśnieniem, przy 

zachowaniu warunków dostarczania wody, ustalonych dla przyłączonych już nieruchomości, 

b) parametry techniczne posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności 

przepustowość w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości oraz technologia 

oczyszczania ścieków, są odpowiednie do zapewnienia przyszłemu odbiorcy usług 

odprowadzania ścieków w wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości, 

przy zachowaniu warunków odprowadzania ścieków ustalonych dla przyłączonych już 

nieruchomości.  

 

Rozdział 7. 

Sposób  dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza 

 

§ 14. 

1) Wykonane przyłącze podlega odbiorowi częściowemu, który polega na sprawdzeniu przez  

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z wydanymi 

warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i uzgodnionym planem 

sytuacyjnym, o którym mowa w § 12 ust 1) niniejszego Regulaminu. 

2) Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 1) jest wykonywany przed zakryciem przyłącza. 

Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy 

zgłosić do odbioru przed zakryciem.  

3) Wynik odbioru częściowego jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole 

odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego, który powinien zawierać co najmniej: 

a) dane identyfikujące odbiorcę usługi i adres przyłącza, 

b) dane techniczne charakteryzujące  przedmiot odbioru częściowego, 

c) ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy planem sytuacyjnym a realizacją przyłącza, 

d) datę odbioru częściowego i podpis osób dokonujących odbioru. 

4) Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego dokonuje przyszły odbiorca 

usług za zgodą i pod nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.  

5)  Włączenie do sieci kanalizacyjnej przyłącza kanalizacyjnego  dokonuje przyszły odbiorca 

usług za zgodą i pod nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.  

6) Protokół częściowy upoważnia przyszłego odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku 

o zawarcie umowy.  

7) Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci 

kanalizacyjnej dokonywane jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne po 

zawarciu umowy.   

8) Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek odbiorcy usług.  

9) Do wniosku o wydanie protokołu końcowego odbioru wykonanego przyłącza 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, o którym mowa w ust. 8) należy załączyć geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oraz protokół odbioru przyłącza 

wodociągowego/kanalizacyjnego. 

10) Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

11) Wykonane i odebrane przyłącze, z wyjątkiem wodomierz głównego pozostaje własnością 

odbiorcy usług. 

 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków. 
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§ 15. 

1) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformować odbiorców 

usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo 

przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. 

2) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować 

odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach 

lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 

godzin.  

3) W przypadku budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo  wodociągowo – kanalizacyjne 

może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1) i 2) poinformować właściciela lub zarządcę budynku 

nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.    

4) W razie planowanej lub zaistniałej przerwie w dostawie wody przekraczającej 12  godzin 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 

poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego 

punktu poboru wody. 

5) W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin  przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, 

zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i 

odprowadzaniu ścieków 

 

§ 16. 

1) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w 

swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: 

a) informację o aktualnie obowiązujących w taryfach cenach i stawkach opłat stosowanych  

przez to przedsiębiorstwo obowiązujących na terenie gminy Gromadka, 

b) obowiązujący tekst Regulaminu, 

c) klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych osób fizycznych, 

d) informację o procedurze reklamacyjnej, 

e) informację o jakości dostarczanej wody. 

2) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania informacji 

dotyczących: 

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

lub odprowadzanie ścieków, 

b) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,  

c) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków, 

d) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,  

e) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

 

§ 17. 

1) Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu świadczenia przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne usługi, w tym w szczególności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz wysokości należnej opłaty.  
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2) Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres, 

w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne na stronie internetowej.   

2) Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać: 

a) przedmiot reklamacji, 

b) przedstawić okoliczności faktyczne uzasadniające reklamację, 

c) wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające jej rozpatrzenie.  

3) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez 

zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeśli istnieje 

konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania  wyjaśniającego ww. termin może 

ulec przedłużeniu o czym odbiorca usług będzie powiadomiony pisemnie.  

4) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie 

pisemnej.  

5) Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości 

należącej do odbiorcy usług, udostępnia on nieruchomość przedstawicielom Przedsiębiorstwa.  

6) Odmowa uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w 

całości lub w części wymaga uzasadnienia.  

 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

 

§ 18. 

1) Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniania z urządzeń wodociągowych 

będących w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z 

hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2) Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w  eksploatacji 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są: 

a) jednostki ochotniczej  straży pożarnej działające na terenie Gminy Gromadka, 

b) jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  

3) Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest 

ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych raz na pół roku przez właściwą 

jednostkę Straży Pożarnej.  
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