


Załącznik do uchwały Nr XXXIV/344/20
Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 2020 roku

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA PIŁY

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa prawa i  obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego działającego na

terenie  miasta  Piły  oraz  odbiorców usług  korzystających  na  tym terenie  z  usług  z  zakresu  zbiorowego

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2

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

 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu,   

w tym ustawa.

3. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie do taryfy tymczasowej          

w rozumieniu ustawy.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego

poziomu świadczonych usług:

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie       

z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu

umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,2 MPa i nie większym niż 0,6 MPa,          
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w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą

przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

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

nieprzekraczających wartości wymienionych w Załączniku nr 1;

3) ciągłości  i  niezawodności  odprowadzania  ścieków  do  urządzeń  kanalizacyjnych,  w  granicach

technicznych możliwości  świadczenia  usług  wyznaczonych,  m.in.  strukturą  i  średnicą  przyłącza

kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

4) zapewnienia  utrzymania  i  prawidłowego  funkcjonowania  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych  oraz  posiadanych  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  przyłączy

wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych;

5) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym                   

 z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

2. Poziom  świadczonych  usług,  za  które  przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  ponosi

odpowiedzialność, określa się na zaworze za wodomierzem głównym.

§ 4

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie

powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,

a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym eliminującym możliwość wystąpienia

awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in.

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       

w odrębnych przepisach;

3) użytkowania instalacji  kanalizacyjnej  w sposób nie  powodujący zakłóceń   funkcjonowania  sieci

kanalizacyjnej;

4) przestrzegania zakazów, dotyczących ścieków wprowadzanych do kanalizacji, określonych w art.     

9 ust 1 i ust. 2 ustawy;

5) natychmiastowego  powiadomienia  przedsiębiorstwa  o  awaryjnych  zmianach  ilości  i  jakości

odprowadzanych ścieków;

6) zapewnienia  niezawodnego  działania  posiadanych  instalacji  i  przyłączy  wodociągowych  lub

instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;

7) nie  zmieniania,  bez  uzgodnień  z  przedsiębiorstwem,  uzyskanych  warunków  technicznych

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

8) uzgodnienia z przedsiębiorstwem planowanych zmian technicznych w instalacji wewnętrznej, które

mogą mieć wpływ na działanie sieci;
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9) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia przedsiębiorstwu terenu w celu

usunięcia awarii;

10) utrzymania pomieszczeń (w tym studni), w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie oraz zapewniającym przedstawicielom

przedsiębiorstwa bezpieczne wykonywanie czynności wynikających z umowy;

11) uzgodnienia z przedsiębiorstwem planowanych nasadzeń drzew lub krzewów oraz zabudowy          

w pasie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

12) informowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody;

13) umożliwienia  przedsiębiorstwu  dostępu  do  dokumentacji  technicznej,  danych  eksploatacyjnych

dotyczących własnych ujęć wody i instalacji  zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym

ustalenie  czy  mogą  one  oddziaływać  na  instalacje  zasilane  z  sieci  eksploatowanej  przez

przedsiębiorstwo oraz ustalenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

ROZDZIAŁ III

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 umów.

§ 6

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.

§ 7

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma

być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta                      

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 8
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Przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  zawiera  umowę  z  osobami  korzystającymi  z  lokali

znajdujących  się  w  budynku  wielolokalowym  na  wniosek  właściciela  lub  zarządcy  budynku

wielolokalowego  lub  budynków  wielolokalowych,  po  spełnieniu  wszystkich  warunków  określonych

w ustawie.

§ 9

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt

umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 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 zawieraniu umów        

z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza przyszłemu odbiorcy projekt

umowy  wraz  z  aktualnymi  ogólnymi  warunkami  umowy  obowiązującymi  w  przedsiębiorstwie

wodociągowo – kanalizacyjnym.

3. W przypadku jeżeli przyszłym odbiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964  r.  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  459,  933,  1132  i  2018  r.  poz.  398),  wówczas

przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  zobowiązane  jest  do  wypełnienia  obowiązków

określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683

i 2361).

§ 10

Przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  aktualnie

obowiązujące taryfy oraz ogólne warunki umów o ile się takimi warunkami posługuje.

§ 11

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne z odbiorcami usług

nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W

TARYFACH

§ 12

Rozliczenia  za  usługi  zaopatrzenia  w  wodę  lub  odprowadzania  ścieków  są  prowadzone  przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen

i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
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§ 13

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 14

1. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej,  

do  której  zaliczony  został  odbiorca  usług  wymaga  podania  taryf  do  wiadomości  publicznej  zgodnie

 z przepisami ustawy.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających           

 z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania

odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3. Przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  dołącza  do  umowy  w  chwili  jej  zawarcia  aktualnie

obowiązującą taryfę.

§ 15

1. Podstawą  obciążenia  odbiorcy  usług  należnościami  za  usługi  świadczone  przez  przedsiębiorstwo

wodociągowo–kanalizacyjne jest faktura.

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

 z  poszczególnych  lokali,  przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  wystawia  odrębną  fakturę

zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 16

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu pisemny wniosek

o wydanie warunków przyłączenia, który musi zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

3) wskazanie lokalizacji podłączanej nieruchomości lub obiektu, w tym adres i nr działki;

4) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

5) informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać

podłączony do sieci;

6) określenie  dobowego  zapotrzebowania  na  wodę  z  podziałem  na  wodę  do  celów  bytowych,

technologicznych,  przeciwpożarowych  oraz  innych  z  uwzględnieniem  przepływów

średniodobowych i maksymalnych godzinowych;

7) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i  przemysłowe
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8) określenie wielkości ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach;

9) datę i podpis wnioskodawcy.

2. Przedsiębiorstwo potwierdza pisemnie złożenie  przez podmiot ubiegający się  o przyłączenie do sieci

wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

§17

Do wniosku, o którym mowa w §16  osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości lub obiektu  do sieci

powinna załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza  w stosunku do

istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18

1. Przedsiębiorstwo  określa  warunki  przyłączenia  albo  uzasadnia  odmowę  ich  wydania  i  przekazuje  

je wnioskodawcy  w terminie:

1) 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym

znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone w ust.

1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się          

o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

2. Do terminów określonych w ust.1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do

dokonania określonych  czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia

do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych

od przedsiębiorstwa.

3. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

4. Warunki przyłączenia określają co najmniej:

1) miejsce  i  sposób przyłączenia  nieruchomości  do  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej  (w tym

miejsce  zainstalowania  wodomierza  głównego  lub  urządzenia  pomiarowego  określającego  ilość

odprowadzanych ścieków);

2) miejsce  usytuowania  na  przyłączu  kanalizacji  sanitarnej  studzienki  stanowiącej  granicę

odpowiedzialności stron;

3) średnie ciśnienie wody we wskazanej sieci wodociągowej;

4) dopuszczalną jakość odprowadzanych ścieków;

5) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się       

 o przyłączenie do sieci.

1. Do wydanych warunków przyłączenia przedsiębiorstwo załącza „Dziennik robót” w celu dokonywania

wpisów przez wykonawcę oraz przedsiębiorstwo w kolejnych etapach realizacji przyłączenia.

2. Wzór „Dziennika robót” o którym mowa w ust. 6  stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§19
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Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia

o których mowa w §18.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 20

1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

1) istnienia  urządzeń  wodociągowych  lub  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu

przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego albo ujęcia realizacji takich urządzeń                     

w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wynikających  

z  technologii  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków,  przez  co  rozumie  się  faktyczne

możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wody nadającej się do

spożycia przez ludzi (wydajność źródeł  wody) lub jej  dostawy, jak również możliwości  odbioru

i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).

1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  odmawia  wydania  „Warunków  przyłączenia  do  sieci

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek

określonych  w ust.  1.  Przedsiębiorstwo  wodociągowo –  kanalizacyjne  ma  również  prawo  odmówić

wydania  warunków  przyłączenia  nowej  nieruchomości  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  lub

kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci mogłoby spowodować obniżenie poziomu usług w stopniu

takim,  że  nie  będą  spełnione  wymagania  określające  minimalny  poziom  usług.  Informacja  o  braku

możliwości  wydania  „Warunków  przyłączenia  do  sieci  wodociągowej  lub  sieci  kanalizacyjnej”

przekazywana jest osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminach określonych

w  § 18 Regulaminu. Informacja,  o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania formy

pisemnej i uzasadnienia.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§21

1. W ramach prac związanych z  odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo dokonuje  sprawdzenia  zgodności

wykonanych  prac  z  wydanymi  przez  przedsiębiorstwo  warunkami  przyłączenia  oraz  z  projektem

przyłącza.
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2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy

udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór  jest  wykonywany  przed  zasypaniem  przyłącza.  Wszelkie  odcinki  przyłącza  ulegające

częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony wpisami do „Dziennika robót” wydanego wraz      

 z warunkami podłączenia.

5. Po  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru  przez  przedstawiciela  odbiorcy,  przedsiębiorstwo uzgadnia  jego

termin na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

6. Podstawą  do  wydania  protokołu  odbioru  technicznego  przyłącza  jest  przedłożenie  przez  przyszłego

odbiorcę  w  przedsiębiorstwie  „Dziennika  robót”,  o  którym  mowa  w  §18  ust.  6,  ze  wszystkimi

wymaganymi wpisami dokonanymi przez upoważnione osoby oraz mapy sytuacyjno – wysokościowej

z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wykonanych przyłączy.

7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia i upoważnia przyszłego

odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

8. Wszelkie  zmiany  na  przyłączu  wprowadzone  po  odbiorze  końcowym  wymagają  pisemnej  zgody

przedsiębiorstwa.

§22

Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) adres nieruchomości do której wykonano przyłącze;

2) dane  techniczne  charakteryzujące  przedmiot  odbioru  (średnica,  materiał,  długość,  elementy

uzbrojenia);

3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;

4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I

ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO

SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 23

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług              

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków, w sposób

zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym.

2. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może             

 o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
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3. W  razie  planowanej  lub  zaistniałej  przerwy  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.

§ 24

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług wodociągowych            

i  kanalizacyjnych  lub  odpowiednich  parametrów  dostarczanej  wody,  przedsiębiorstwo  wodociągowo–

kanalizacyjne  ma  obowiązek  niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie  odbiorców  usług,  w  sposób

zwyczajowo przyjęty, w szczególności na swojej stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA

REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W

SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 25

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie

oraz na swojej stronie internetowej:

1) informację  o  aktualnie  obowiązujących  taryfach  cen  i  stawek  opłat  obowiązujących  na  terenie

gminy;

2) tekst Regulaminu;

3) tekst ustawy;

§ 26

1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  jest  zobowiązane  na  wniosek  złożony  przez  odbiorcę

usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;

2) wydanych wcześniej warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków;

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. 1 za pośrednictwem

telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym

niż 3 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku.

2. Jeżeli  wniosek  o  udzielenie  informacji  jest  wyrażony  w  formie  pisemnej,  przedsiębiorstwo

wodociągowo–kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni

od  dnia  otrzymania  prośby  chyba,  że  osoba  zwracająca  się  o  informację  wyraźnie  zaznaczyła,  że

informacja ma być jej udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
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3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy

wskazane w ust.  2  i  3,  przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przed upływem tych terminów

informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia

odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 27

1. Odbiorca  usług  ma  prawo  zgłaszania  reklamacji  dotyczących  sposobu  świadczenia  przez

przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  usługi,  w  szczególności  z  tytułu  niewykonania  lub

nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.

2. Wszystkie  reklamacje  dotyczące usług  można  zgłaszać  w siedzibie  przedsiębiorstwa  wodociągowo –

kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej

na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne na stronie internetowej.

3. Odbiorca  usług,  który  składa  reklamację,  powinien  wskazać  przedmiot  reklamacji,  przedstawić

okoliczności  uzasadniające  reklamację  oraz  wskazać  lub  dołączyć  dokumenty  lub  inne  dowody

umożliwiające jej rozpatrzenie.

4. Przedsiębiorstwo  wodociągowo–kanalizacyjne  jest  zobowiązane  rozpatrzyć  reklamację  i  udzielić

pisemnej  odpowiedzi  bez  zbędnej  zwłoki,  w  terminie  nie  dłuższym  jednak  niż  14  dni  od  dnia  jej

wniesienia,  za  który  przyjmuje  się  datę  jej  wpływu  do  siedziby  przedsiębiorstwa  wodociągowo–

kanalizacyjnego.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 28

Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych

przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne,  w  tym  z  hydrantów  przeciwpożarowych

zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, służących do zbiorowego

zaopatrzenia w wodę, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo –

kanalizacyjnemu pisemną informację o ilości wody pobranej na cele p.poż. wraz z określeniem miejsca         

i  daty poboru. Informacja  ta  stanowi podstawę  do rozliczeń za wodę pobraną na cele  p.poż pomiędzy

przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a gminą.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Jakość wody wodociągowej na terenie miasta Piły

Lp.
Parametry

i wskaźniki
Jednostka

Dopuszczalna

wartość*

1 2 3 4

1 Zapach akceptowalny

2 Barwa mg Pt / l 15

3 Mętność NTU 1

4 Odczyn pH 6,5 – 9,5

5 Przewodność elektryczna µS/cm 2500

6 Żelazo ogólne µg / l 200

7 Mangan µg / l 50

8 Twardość ogólna

mgCaCO3/l 60 – 500**

       °dH 3 – 28

9 Amoniak mg / l 0,5

10 Azotany mg / l 50

11 Azotyny mg / l 0,5

12 Chlor wolny mg / l 0,3

13 Bakterie grupy coli jtk/100ml 0

14 Escherichia coli jtk/100ml 0

15 Enterokoki jtk/100ml 0

16
Ogólna liczba 
mikroorganizmów  
w 22˚C po 72h

jtk/1ml
bez nieprawidłowych

zmian

∗ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w     sprawie  jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**    Średnia wartość twardości ogólnej w pilskiej wodzie to 260mg/l tj. 14,6°dH.



Załącznik nr 2 do Regulaminu

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA  Z  O.O. W PILE
ul.  Wałecka 20, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

tel. 0 67 212 29 74

fax: 0 67 212 59 30

www.mwik.pila.pl

mwik@mwik.pila.pl

DZIENNIK ROBÓT NR

Wydany  r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile ul. Chopina 2 dla budowy

przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości znajdującej się przy:

OBOWIĄZKI  INWESTORA I  WYKONAWCY

1. Niniejszy „Dziennik robót” wydany jest przez MWiK Piła w celu dokonania wpisów

przez Wykonawcę, Inwestora oraz pracowników MWiK Piła dotyczących budowy przyłączy

wodociągowo – kanalizacyjnych, przeprowadzonych prób i odbiorów technicznych.

2. Inwestor zobowiązany jest udostępnić „Dziennik robót” na każde żądanie MWiK Piła.

3. Inwestor lub Wykonawca zobowiązany jest powiadomić MWiK Piła o przystąpieniu  

do wykonywania robót.

4. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z:

• Warunkami Ogólnymi i Technicznymi wydanymi przez Spółkę MWiK Piła,

• obowiązującymi przepisami.

1. Włączenie  do  istniejących  sieci  wodociągowych  lub  kanalizacyjnych  może  być

wykonane wyłącznie pod nadzorem pracowników MWiK Piła.

2. Wszelkie zmiany w trakcie prowadzenia robót w stosunku do uzgodnionego projektu

należy uzgodnić z MWiK  Piła i uwidocznić w niniejszym dzienniku.

3. Po podłączeniu przyłączy do sieci miejskiej należy złożyć wniosek o zawarcie umowy

w Dziale Obsługi Klienta Spółki MWiK Piła.

4. Po  zakończeniu  budowy  przyłączy   wodociągowo  –  kanalizacyjnych  Inwestor

wnioskuje          

 o odbiór końcowy.

5. Na  dzień  odbioru  końcowego  Inwestor  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumenty,  o

których mowa w Warunkach Ogólnych i Technicznych wydanych przez Spółkę MWiK Piła.

Data wpisu
Imię i nazwisko

dokonującego wpisu
Wpis

Dokonano (montażu nawiertki*, wcięcia*)

……………..

…………………………………………………………………….

…………
(rodzaj , średnica  zamontowanej armatury)

w wodociągu Ø …….……………………………………….

………………..…….

w ……………….

………...........................................................................

                             



……..………………….………………
(podpis inwestora lub  wykonawcy)

Dokonano odbioru (montażu nawiertki*, wcięcia*)

w w/w wodociąg 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………...…

Uwagi: 

…………………………………………………………………………

…….....

                          

…………..………..………….……………….……………..
(podpis  pracownika Wydziału Wodociągów MWiK Piła)

Data wpisu
Imię i nazwisko

dokonującego wpisu
Wpis

Próbę szczelności przyłącza wodociągowego wykonano

w dniu: 

………………………………………………………………………….

……. ciśnienie próby …………..………………………………….

………….…. bar, czas ……….

……………………………………………………………….…… min 

wynik próby: …………........................................................................

…….………..………..………………
(podpis inwestora  lub wykonawcy)

Dokonano odbioru przyłącza wodociągowego

Ø ……….. ………………..……………………..… (w wykopie* za 

pomocą przecisku*) na odcinku od: 

……………………………………………………

do …..………………………….

………………………………………………………….

Uwagi: 

…………………………………………………………………………

………..

…..……..…………………………………..………………..
(podpis  pracownika Wydziału Wodociągów MWiK Piła)

Dokonano  włączenia przyłącza k.s. Ø…………………….………..

……

do sieci kanalizacji sanitarnej  Ø ………………………….…………...

…..

zlokalizowanej 

…………………………………………………………………….… 

(przez trójnik*, za pomocą studni rewizyjnej*) 

…………………………………………………………………………

…….…………..…

…………………………………………………………………………

………………..….
(rodzaj  materiału, średnica studni)

..……….………….…….……………
 (podpis inwestora, lub wykonawcy)

Dokonano odbioru przyłącza k.s. na odcinku od …………….….. 

………………………..............................................................................

.. do ………………..

……………………………………………………….............……

Uwagi: …..………………………………………………….

……………………...…..

……….……..

………………………………………………………………………….

…..

……….…….…………….……….……………………..
 (podpis pracownika Wydziału Kanalizacji MWiK Piła)

Zamontowano wodomierz typu: ………...…………………..

…………....

 o średnicy Ø………………………..

…………………………………………….…,

nr………….….…………………………………..

…………………………………….…

nr plomb: …..……………………………………………………….



………………..

lokalizacja wodomierza: 

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………

………………..….

………..

…………………………………………………………………...

……………....

podejście pod wodomierz wykonane prawidłowo

TAK / NIE*

…………………………….……………..….…..…………..
 (podpis  pracownika Działu Obsługi Klienta  MWiK Piła)

Rodzaj wprowadzonych zmian w zakresie przyłącza:

wodociągowego*: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

...……………....

Kanalizacji sanitarnej*: 

………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

.………………...

………….……………………...………………..…………..
 (podpis  pracownika Działu Obsługi Klienta  MWiK Piła)

*- niepotrzebne skreślić


