U C H W A Ł A Nr XXXIV/225/2006
Rady Gminy Sanok
z dnia 27 stycznia 2006r

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Sanok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt.4

ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./oraz art.19 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków /Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn.zmianami/ po dokonaniu analizy projektów
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rada Gminy
uchwala
§1
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sanok, zwany dalej
regulaminem, w następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§2
1. Regulamin niniejszy został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747
z późn.zmianami), zwaną dalej ustawą.
2. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sanok.
3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na
ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
4. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą
na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
§3
Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest kaŜdy, kto korzysta z usług
wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na podstawie zawartej Umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§4
Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Wójta
Gminy Sanok.
§5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej
Umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między
Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług oraz obowiązki Przedsiębiorstwa
§6
Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości
dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w §4 oraz
pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§7
1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim
ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a takŜe
zapewnić naleŜytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Jakość dostarczanej wody winna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia stawianym wodzie przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.
3. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.
4. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do
urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.
§8
1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej
sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej.
2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy Sanok o jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania
umów z Odbiorcami usług
§9
1. .Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej miedzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą
usług.

2. Umowa o której mowa w ust.1 winna w szczególności zawierać postanowienia określone w
art.6
ust.3 ustawy oraz wskazać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
3. Zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny
wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
4. Umowa moŜe 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.
5. JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi
Umowa, o której mowa w ust.1 jest zawierana z ich właścicielem lub zarządcą.
6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych,
Przedsiębiorstwo zawiera Umowę o której mowa w ust.1,takŜe z osobą korzystającą z lokalu
wskazaną we wniosku jeŜeli są spełnione następujące warunki:
a/ instalacja wodociągowa w budynku jest wyposaŜona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z
obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem
b/ jest moŜliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo
c/ właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art.26 ust.3 ustawy,róŜnicę wskazań między
wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych wody
d/ właściciel lub zarządca na podstawie Umowy, o której mowa w ust.1,reguluje naleŜności
wynikające z róŜnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody
e/ właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących
się poza lokalami
f/ został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczenia wody do
lokalu bez -zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali: w szczególności przez moŜliwość
przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się załoŜenie plomb na zamkniętych
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu
g/ został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z
punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali
7. Właściciel lub zarządca przed złoŜeniem wniosku, o którym mowa w ust.6,jest obowiązany do
poinformowania osoby korzystające z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust.6 pkt.c
i d, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane
przez Przedsiębiorstwo rozliczenie.
8. Przedsiębiorstwo moŜe wyrazić zgodę na zawarcie Umowy z osobą korzystającą z lokalu, w
budynku, o którym mowa w ust.5,w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa
w ust.6.
9. W przypadku, o którym mowa w ust.5,właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich
punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana
udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów,
legalizacji, konserwacji i wymiany.
10. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia
wynikające z rozporządzenia Ministra właściwego do spraw budownictwa,gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw środowiska
wydanego na podstawie art.11 ustawy.

§10
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków moŜe być zawarta na czas
nieokreślony lub określony.
2. Umowa winna określać moŜliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz art.8 ust.1 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny
wniosek stron.
4. W przypadku śmierci lub likwidacji Odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie Umowy zawartej z
dotychczasowym Odbiorcą.. Zmiana Odbiorcy następuje przez zawarcie nowej umowy
5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo
środków technicznych uniemoŜliwiających dalsze korzystanie z usług.

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

§11
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 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.
§12
W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę
zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy lub wprowadzoną w trybie art.24 ust.8 ustawy,bez
konieczności zmiany Umowy.
§13
Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w lokalnej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie
określonym w art.24 ust.7 lub 9 ustawy.
§14
1. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie odczytu wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody ,ustalone na
podstawie Rozporządzenia, o którym mowa w art.27 ust.3 ustawy.
2. JeŜeli Odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub
bydynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma
obciąŜeń za wodę lub ścieki nie moŜe być wyŜsza od ponoszonych przez właściciela lub
zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa.
3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje
wyboru metody rozliczenia kosztów róŜnicy wskazań, o której mowa w §9 ust.6 pkt.c
Regulaminu. NaleŜnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąŜa osobę
korzystającą z lokalu w tych budynkach.
4. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zuŜycia wody przed awarią.

§15
1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako suma
ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz ilości wody pobranej z innych źródeł.
3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zuŜytej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zuŜycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.
§16
1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok, z zastrzeŜeniem art.24 ust.5a,5b i 9a Ustawy.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany Umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
§17
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny
wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie
nieruchomości w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem i uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego.
4. Przed podpisaniem Umowy o dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
5. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzania ścieków nie później niŜ w
ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
§18
1. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń do lokalizacji
wodomierza głównego jak równieŜ urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków
zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo, a
urządzenia pomiarowego – Odbiorca usługi.
§19
1. JeŜeli Umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca
odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych oraz kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaŜ,
utrzymanie oraz legalizacja obciąŜają Odbiorcę usług.
3. W przypadku gdy Odbiorca jest właścicielem przyłącza kanalizacyjnego,odpowiada on za jego
stan techniczny do miejsca połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem lub do pierwszej
studzienki rewizyjnej licząc od strony budynku.
4. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy
odprowadzającego ścieki,odpowiada on za stan techniczny przyłącza kanalizacyjnego do
granicy nieruchomości gruntowej.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające moŜliwości
dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§20
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączania do sieci w przypadku braku
wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych
uniemoŜliwiających realizację usługi.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeŜeli przyłącze zostało wykonane
bez uzyskania warunków Przedsiębiorstwa bądź wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo
wykonanego przyłącza

§21
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru technicznego według zasad
określonych w warunkach przyłączenia.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) datę odbioru
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza /rodzaju: wodociągowe,
kanalizacyjne/, średnicy, materiałów i długości
c) skład komisji
d) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie
e) podpis członków komisji
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego
podpisanie przez strony upowaŜnia Odbiorcę do złoŜenia pisemnego wniosku o zawarcie
Umowy.
Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§22
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§23

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniŜeniu
jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
§24
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na Ŝądanie Odbiorców usług, informacji
dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§25
1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno
zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.
2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i
stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.
§26
Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków moŜe nastąpić bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagroŜenie dla Ŝycia,
zdrowia i środowiska lub uniemoŜliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy z powodu
awarii sieci nie ma moŜliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.
§27
Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o
zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegającej od warunków umowy.
Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§28
Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom naleŜyty poziom usługi a szczególnie winno
wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
§29
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na Ŝyczenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy
pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.
§30
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych
usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Przedsiębiorstwo winno reagować moŜliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłuŜej
jednak niŜ w terminie7 dni od dnia ich wniesienia.

Rozdział X
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
§31
1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez
ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich
temperatur, a takŜe prawidłowe utrzymanie studzienki czy teŜ pomieszczenia, w którym są
zamontowane przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii przyłącza będącego w jego
posiadaniu. JeŜeli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo moŜe
usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciąŜyć Odbiorcę.
§32
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o
wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o
zerwaniu plomby
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na działanie sieci
§33
Odbiorca usług zobowiązany jest 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 Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
a) uŜytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący moŜliwość wystąpienia awarii,
skaŜenia chemicznego lub bakteriobójczego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in.
cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania
b) montaŜu i utrzymania zaworów antyskaŜeniowych w przypadkach i na warunkach określonych
odrębnymi przepisami
c) uŜytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej
d) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania
opłat za odprowadzanie ścieków
e) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych
,kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie
f) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w
celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych,
kanalizacyjnych i przyłączy
§34
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania naleŜności za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków.
§35
Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach
własnościowych nieruchomości lub zmianach uŜytkownika lokalu.

§36
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i uŜywać jej zgodnie z przeznaczeniem.
Rozdział XI
Prawa Przedsiębiorstwa
§37
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzania
ścieków ,gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art.6 ustawy.
§38
Przedsiębiorstwo moŜe odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach
i na warunkach określonych w art.8 ust.1 ustawy.
§39
Przedsiębiorstwo moŜe odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub
odprowadzanie ścieków, jeŜeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania
świadczenia usług.
§40
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do
pomieszczeń kaŜdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia
pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania
odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądów i napraw
urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a takŜe sprawdzenia ilości i jakości ścieków
wprowadzanych do sieci.
Rozdział XII
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe
§41
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa są:
a) Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
b) Ochotnicza StraŜ PoŜarna
§42
Pobór wody na cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.
§43
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu wystąpienia
poŜaru w dniu zdarzenia.

§44
1. Przedsiębiorstwo obciąŜa gminę za wodę pobraną na cele przeciwpoŜarowe stosując ceny
ustalone w taryfie, moŜe teŜ zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady
rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpoŜarowe.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoŜarowe dokonywane są za okresy
miesięczne, za kaŜde pobranie z sieci.
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§45
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 odprowadzeniu ścieków /Dz.U.Nr 72,poz.747 z późn.zmianami/ wraz z
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§46
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia niniejszego regulaminu, na Ŝądanie
Odbiorcy .
§47
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.
§48
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

