
  

UCHWAŁA NR XLVI/359/22 

RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Skwierzyna” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 

poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) uchwala się „Regulamin dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna” następującej treści: 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

realizowanego na terenie Gminy Skwierzyna, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – 

kanalizacyjnych oraz odbiorców usług. 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r., 

poz. 2028). 

2. 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 

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) dostarczać odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniejszej 

niż 0,3m3 na dobę i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2MPa mierzonym u wylotu na zaworze za 

wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym; 

2) zapewnić odbiorcom usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania 

bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne, odpowiadającą wymaganiom określonym w prze-

pisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy: 

a) wymagania podstawowe fizykochemiczne i organoleptyczne wody – wartości dopuszczalne: 

- Mętność, Barwa, Zapach, Smak – akceptowalne przez konsumentów, bez nieprawidłowych zmian, 

- Stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5 do 9,5, 
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- Twardość (CaCO3) – 60 – 500 mg/l, 

- Żelazo – 200 μg/l, 

- Mangan – 50 μg/l, 

b) wartości dopuszczalne mikrobiologiczne: 

- Escherichia coli – 0 j.t.k./100 ml, 

- Bakterie grupy coli – 0 j.t.k,/100 ml, 

- Enterokoki – 0 j.t.k./100 ml, 

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC – bez nieprawidłowych zmian; 

3) zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie 

z warunkami przyłączenia do sieci, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych 

m.in. strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług; 

4) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, prowadzić regularną wewnętrzną 

kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie 

mniejszej niż 0,3m3 na dobę; 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 

i umową; 

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

3. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma 

prawo wstępu na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych 

w art. 7 ustawy. 

4. Odbiorca usług ma prawo: 

1) poboru wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości; 

2) nieprzerwanego i niezawodnego odprowadzania ścieków; 

3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, 

wskazanych w Rozdziale VIII; 

4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji,  wskazanych w Rozdziale IX. 

Rozdział 3. 

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę 

zawartą pomiędzy 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. 

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

została przyłączona do sieci i która to osoba złożyła wniosek o zawarcie takiej umowy. 

4. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. 

Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek 

właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego. 

5. 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 nie-

ruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
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6. 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. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje 

o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie 

umów. 

8. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług 

będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 287). 

9. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 

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

Rozdział 4. 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONEW TARYFACH 

§ 5. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi 

aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości  

i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy. 

2. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie. 

§ 6. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowa-

dzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopa-

trzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

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, lub 

wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 7. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego 

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a  

ust. 4 ustawy może zawierać: 

1) numer telefonu; 

2) adres poczty elektronicznej; 

3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych; 

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków. 

§ 8. 1. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i zasadach przewidzianych 

w przepisie art. 19a ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej 

siedzibie oraz na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego 

się o przyłączenie do sieci także, wówczas kiedy to jest wniosek nieoparty na wzorze, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 401



§ 9. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego 

złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania 

i wydaje warunki przyłączenia do sieci bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie. 

§ 10. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, że złożony wniosek 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa 

w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot 

ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku, nie krótszym niż 7 dni. 

§ 11. Warunki przyłączania nieruchomości do sieci określają co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci; 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości; 

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj; 

4) okres ważności. 

§ 12. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci,  informacja ta przekazywana jest 

podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym 

w ustawie. 

Rozdział 6. 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH 

§ 13. 1. Dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uzależniona jest od: 

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjnego; 

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); 

3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. 

2. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowych są w szczególności: 

1) zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy nominalnej zgodnej z zapotrzebo-

waniem obiektu budowlanego, uwzględniając zależności kategorii obiektu budowlanego na cele przeciw-

pożarowe; 

2) wmontowanie w miejscu włączenia do sieci zaworu odcinającego (zasuwy) oraz wyposażenie obudowy 

zasuwy w skrzynkę uliczną; 

3) wydzielenie i zabezpieczenie przed przemarzaniem, zalaniem i dostępem osób trzecich pomieszczenia 

technicznego dla zamontowania wodomierza głównego; 

4) zamontowanie, od strony instalacji wewnętrznej urządzenia, zaworu antyskażeniowego i odcinającego; 

5) uwzględnienie strefy przemarzania gruntu – przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy 

prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą. 

3. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług kanalizacyjnych są w szczególności: 

1) budowa przyłącza kanalizacyjnego z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych o średnicy nominalnej 

zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, wraz ze studzienkami rewizyjnymi sieci kanalizacyjnej; 

2) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej – przewidzenie pośredniego 

sposób odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki. 

4. Przy określaniu treści warunków technicznych przyłączenia do sieci, uwzględnia się w szczególności: 
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1) techniczne warunki określone w ust. 2 lub ust. 3; 

2) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą; 

3) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 

zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem przy przyłączu kanalizacyjnym spadku w kierunku 

spływu minimum 1,5%; 

4) lokalizację pierwszej studni na przyłączu, w odległości maksimum 15 metrów licząc od budynku; 

5) średnice rur odpływowych z budynku dobrane odpowiednio do ilości i rodzaju ścieków; 

6) zapewnienie dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych; 

7) zakaz nasadzeń drzew oraz lokalizowania obiektów małej architektury na trasie przyłącza. 

5. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym lub 

przyłączem kanalizacyjnym. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci w przypadku 

spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust. 1 – 4. 

§ 14. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie planowej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń 

kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnej informacji w zakresie 

planowanych działań związanych z budową nowych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – 

KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych 

prac z wydanymi warunkami przyłączenia, oraz przepisami prawa budowlanego i sanitarnego. 

2. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikowych następuje dzień po zgłoszeniu 

gotowości do odbioru. 

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli stron. 

4. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). 

5. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego. 

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej: 

1) datę odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanaliza-

cyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; 

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika; 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie; 

5) podpisy członków komisji. 

7. Końcowy protokół techniczny stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. 

Załącznikami do końcowego protokołu technicznego są dokumenty wskazane w warunkach przyłączenia do 

sieci. 
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Rozdział 8. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprze-

dzeniem co najmniej 3 dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, 

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. 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 przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsię-

biorstwo 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 swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru 

wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

poinformuje odbiorców usług. 

Rozdział 9. 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA 

REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI 

ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków; 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych 

przerwach w świadczeniu usług; 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług co najmniej: 

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta; 

2) wyodrębnienie konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi; 

3) udostępnienie numeru telefonu alarmowego. 

§ 18. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 

oraz wysokości naliczonych należności za te usługi. 

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie pisemnej lub poprzez email, po powzięciu informacji 

o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu w inny 

sposób. 

§ 19. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 
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1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Skwierzyna taryfy; 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”; 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody; 

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy. 

Rozdział 10. 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 20. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach 

uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 21. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej. 

§ 22. 1. 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 przeciwpożarowej. 

2. Warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe przeciwpożarowe będące źródłem wody 

na cele przeciwpożarowe, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030). 

3. Rozliczenie w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe wynika z umowy zawartej pomiędzy 

przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, gminą oraz jednostką straży pożarnej. 

4. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe wynika z cen i stawek opłat ustalonych w taryfie. 

5. Ilość pobranej wody na cele przeciwpożarowe wynika z raportów przekazywanych przez właściwą 

jednostkę straży pożarnej. 

6. Jednostka straży pożarnej przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu raport, 

o którym mowa w ust. 1, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. 

Rozdział 11. 

Przepisy końcowe 

§ 32. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr V/37/07 Rady Miejskiej 

w Skwierzynie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zygmunt Kadłubiski 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 401


		2022-02-24T14:13:25+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




