
UCHWALA NR VIl189119 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 6 marca 2019 r. 

w sprawie przyjgcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie 
Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 19 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 7 czenvca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu 
Sciek6w (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

4 1. Przyjmuje siq Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie 
Miasta todzi, stanowiqcy zaiqcznik do uchwaly. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie pa uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
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Za'rqcznik 
do uchwaky Nr VIi189119 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 6 marca 2019 r. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie Miasta todzi  

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

8 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w na terenie Miasta todzi, 
zwany dalej Regulaminem, okreila prawa i obowiqzki przedsiqbiorstwa wodociqgowo- 
kanalizacyjnego oraz odbiorc6w ustug iwiadczonych przez to przedsiqbiorstwo na terenie 
Miasta todzi. 

2. Postanowienia Regulaminu sq interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czenvca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym 
odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152). 

3. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne dostarcza wodq lub odprowadza Scieki 
na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodq lub odprowadzanie iciekbw, zawartej 
miedzy przedsiqbiorstwem wodociqgowo-kanalizacyjnym a odbiorcq ushg. 

8 2. Ilekroi: w Regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie - rozumie siq przez to ustawq z dnia 7 czenvca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodq i zbiorowym odprowadzaniu iciek6w; 
2) wymaganiach technicznych - rozumie siq przez to okreilane pisemnie przez 

przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne warunki techniczne na budowe sieci 
bodociqgowej lub sieci kaializacyjnej or& na podtqczenie nieruchomoici do tych sieci, 
stanowiqce podstawe do opracowania dokumentacji technicznej. 

Rozdzia12 
Minimalny poziom uslug Swiadczonych przez przedsic+biorstwo wodociqgowo- 

kanalizacyjne w zakresie dostawy wody 

5 3. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowiqzek: 
1) dostarczai odbiorcy ushg wodq w spos6b ciqgly i niezawodny w iloSci nie mniejszej nii 

0,5 m3 na dobq; 
2) zapewniC dostawq wody pod ciinieniem, nie mniejszym niz 0,08 MPa przy zaworze za 

wodomierzem g'r6wnym zainstalowanym na przylqczu wodociqgowym; 
3) zapewniC dostawq wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi o jakoici i parametrach 

nieprzekraczajqcych wymienionych wartoici: zelazo 200 pg Fell; mangan 50 pg Mnil; jon 
amonowy 0,50 mg NH4+/1; azotany 50 mg N03-/I; azotyny 0,50 mg N02-11; banva 
akceptowalna i bez nieprawid'rowych zmian, mqtnoSC 1 NTU; pH 6,5-9,5; 

4) prowadziC regulamq kontrolq jakoici wody; 
5) zapewniC sprawnoii: technicznq i prawidtowq eksploatacjq urzqdzeri wodociqgowych, 

przylqczy wodociqgowych oraz wodomierza gt6wueg0, bqdqcych wposiadaniu 
przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacvineeo: .- ." - . 

6)zleci6, na pisemny wniosek odbiorcy ushg, wykonanie ekspertyzy wodomierza gl6wnego 
przez w'raSciwy organ administracji miar, w celu sprawdzenia prawid'rowoici jego wskazali, 
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a w przypadku stwierdzenia przez ten organ jego wadliwego dzialania ponieiC koszty 
ekspertyzy; 

7) udostqpnii: zastqpczy punkt poboru wody w ciqgu 4 godzin od wystqpienia awarii urzqdzeri 
wodociqgowych i przytqczy, o kt6rych mowa w pkt. 5. 

5 4. Odbiorca uslug ma prawo: 
1) do nieprzerwanych dostaw wody odpowiadajqcej wymaganiom w zakresie iloici i ciinienia 

okreilonvch w Re~ulaminie oraz umowie o zao~atrzenie w wode: - . , 
2) zglaszania przedsiqbiorstwu wodociqgowo-kanalizacyjnemu reklamacji dotyczqcych 

nieprawidkowego wykonywania przez nie uslug oraz naleznoici naliczonych za dostawq 
wody; 

3)zqdania przeprowadzenia ekspertyzy funkcjonowania wodomierza glownego przez 
wlaiciwy organ administracji miar; 

4) do bezplatnego korzystania zzastqpczych punkt6w poboru wody przeznaczonej do 
spozycia przez ludzi w przypadkach przerw w dostawie wody wskazanych 
w 5 5 ust. 3 Regulaminu; 

5) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez przedsiqbiorstwo wodociqgowo- 
kanalizacyjne. 

Rozdzial3 
Spos6b postgpowania w przypadku zaklocen i niedotrzymania ciqgloici uslug 

zaopatrzenia w wodg oraz wymiana informacji z tym miqzanych 

§ 5. 1. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyi: lub 
wstrzymat Swiadczenie uslug wylqcznie z wainych powod6w, w szczeg6lnoSci, jeieli jest to 
uzasadnione potrzebq ochrony zycia lub zdrowia ludzkiego, Srodowiska naturalnego, 
potrzebami przeciwpozarowymi, a t a k e  przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to 
przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego z obowiqzku zastosowania wszelkich 
dostqpnych mu sposob6w na ztagodzenie tych uciqzliwoSci dla odbiorc6w uslug. 

2. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowipek powiadomienia 
odbiorc6w ushg o majqcej nastqpik przerwie w dostawie wody spowodowanej 
wykonywaniem planowanych prac konsemacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub 
likwidacyjnych, naprawczych i przeglqdowych, poprzez: zamieszczenie powiadomienia na 
stronie internetowej przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego oraz ogloszenia 
rozwieszonego na terenie, na kt6rym ma nastqpiC przema w dostawie wody lub poprzez 
dostarczenie pisemnej informacji do odbiorcy uskug: 
1) gdy planowana przerwa w dostawie wody nie bqdzie przekraczai: 12 godzin - co najmniej 

na dzieli przed planowanym wytqczeniem wody; 
2) gdy planowana przerwa w dostawie wody bqdzie przekraczak 12 godzin - co najmniej na 

2 dni przed planowanym wylqczeniem wody. 
3. W przypadku spowodowanej wykonywaniem planowanych prac opisanych 

w ust. 2 przerwy w dostawie wody przekraczajqcej 12 godzin przedsiqbiorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne zapewnia zastqpczy punkt poboru wody, informujqc odbiorc6w 
uslug o jego lokalizacji. 

Rozdzial4 
Minimalny poziom uslug iwiadczonych przez przedsigbiorstwo wodociqgowo- 

kanalizacyjne w zakresie odprowadzania iciekow 

5 6. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowiqzek: 
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1) przyjmowaC do posiadanej sieci kanalizacyjnej Scieki wprowadzane przez odbiorc6w uslug 
w iloici nie mniejszej niz 0,5 m3 na dobq; 

2)zapewniC zdolnoSC posiadanych urzqdzeri kanalizacyjnych oraz przylqczy do 
odprowadzania Sciek6w w spos6b ciqgly i niezawodny; 

3) zapewniC prawidl-owq eksploatacjq sieci kanalizacyjnej i przylqczy bqdqcych w posiadaniu 
przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego; 

4) kontrolowaC iloiC i jakoiC odprowadzanych Sciek6w; 
5) informowaC odbiorce uslug o wynikach kontroli jakoici iciek6w w przypadku stwierdzenia 

ponadnormatywnego poziomu zanieczyszczeli. 

5 7. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma prawo: 
1) kontrolowai: sprawnoSC wewnqtrznej instalacji kanalizacyjnej i urzqdzeli do 

podczyszczania Sciek6w bpdqcych wlasnoSciq odbiorcy ushg; 
2) naliczyC odbiorcy ushg optaty dodatkowe okreilone w taryfie zatwierdzonej decyzjq 

organu regulacyjnego bqdi wprowadzonej w zycie zgodnie z art. 24f ust. 2 ustawy, 
wprzypadku przekroczenia dopuszczalnych warunk6w okreSlonych wumowie 
o odprowadzaniu iciek6w. 

5 8. Odbiorca ushg ma prawo: 
I) do nieprzerwanego odprowadzania Sciek6w do posiadanych przez przedsiqbiorstwo 

wodociqgowo-kanalizacyjne urzqdzen kanalizacyjnych; 
2) zglaszania reklamacji dotyczqcych wysokokci naliczonych naleznoici za odprowadzone 

Scieki oraz nieprawidlowego wykonywania uslug przez przedsiqbiorstwo wodociqgowo- 
kanalizacyjne; 

3) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez przedsiqbiorstwo wodociqgowo- 
kanalizacyjne. 

Rozdzial5 
Spos6b postgpowania w przypadku zakl6cen i niedotrzymania ci;)gtoici uslug, 
polegajqcych na odbiorze Sciek6w oraz wymiana informacji z tym miqzanych 

5 9. 1. W przypadkach ograniczenia w odbiorze Sciekbw, kt6re nastqpily: 
I) w zwiqzku z wykonywaniem prac konserwacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub 

likwidacyjnych; 
2) w zwiqzku z koniecznoiciq usuniqcia awarii; 
3) w sytuacji nadzwyczajnej, powodujqcej zagrozenie dla ludzi i Srodowiska; 

przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne zapewnia zastqpczy spos6b odbioru Sciek6w. 
2. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ma obowiqzek powiadomiC odbiorcq 

ustug o majqcym nastqpiC ograniczeniu w odbiorze Sciek6w spowodowanym wykonywaniem 
prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych poprzez: zamieszczenie 
powiadomienia na stronie internetowej przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego oraz 
ogloszenia rozwieszone na terenie, na kt6rym ma nastqpid ograniczenie w odbiorze iciekbw, 
lub poprzez dostarczenie pisemuej informacji do odbiorcy uslug: 
1) gdy planowane ograniczenie w odbiorze Sciek6w nie bqdzie przekraczalo 12 godzin - co 

najmniej na 1 dzieli przed planowana przerwq; 
2) gdy planowane ograniczenie w odbiorze Sciek6w bedzie przekraczalo 12 godzin - co 

najmniej na 2 dni przed planowanq przerwq. 
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Rozdziat 6 
Szczeg61owe warunki i tryb zawierania um6w z odbiorcami uslug 

5 10. 1. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne jest obowiqzane do zawarcia 
uniowy o zaopatrzenie w wodq lub odprowadzanie iciek6w z osobq, kt6rej nieruchomoSC 
zostala przytqczona do sieci i kt6ra wyst~pila z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 
Urnowa, moze by6 zawarta zosobq, kt6ra posiada tytut prawny do korzystania 
z nieruchomoici, do kt6rej ma by6 dostarczana woda lub z kt6rej majq by6 odprowadzane 
icieki albo z osobq, ktbra korzysta z nieruchomoSci o nieuregulowanym stanie prawnym. 
W przypadku nieruchomoici zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami 
wielolokalowymi umowa zawierana jest z wlaicicielem lub zarzqdcq nieruchomoici. 

2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodq lub odprowadzanie iciek6w 
z przedsiebiorstwem wodociqgowo-kanalizacyjnym powinien w szczeg6lnoici okreilaC; 
1) imiq i nazwisko, adres zameldowania, Pesel lub nazwq firmy, adres siedziby, REGON, 

NIP, KRS oraz adres korespondencyjny; 
2) wskazanie nieruchomoici, dla kt6rej wnioskodawca chce zawrzeC umowq; 
3) oiwiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomoii: jest podlqczona do sieci wodociqgowej 

przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego oraz czy posiada wlasne ujqcie wody; 
4) oiwiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomoik jest podlqczona do sieci kanalizacyjnej 

przedsiebiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego lub czy odprowadza icieki do 
przydomowej oczyszczalni Sciek6w albo zbiornika bezodplywowego; 

5) oiwiadczenie wnioskodawcy, na jakie cele bqdzie wykorzystywa% dostarczonq wodq; 
6) oiwiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju icieki bqdq odprowadzane na podstawie 

zawartej umowy; 
7)tytut prawny do korzystania znieruchomoici lub oiwiadczenie okorzystaniu 

z nieruchornoici o nieuregulowanym stanie prawnym; 
Przykladowy wniosek o zawarcie umowy jest udostqpniony na stronie internetowej 

przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego. 
3.Integralnq czpSciq umowy dla odbiorc6w uslug wprowadzajqcych icieki 

przemyslowe do urzqdzen kanalizacyjnych przedsigbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego 
sq zalqczniki, okreilajqce warunki wprowadzania i kontroli tych Sciek6w. 

§ 11. Umowa zawiera w szczeg6lnoici postanowienia dotyczqce: 
1) iloici i jakoici iwiadczonych ustug wodociqgowych lub kanalizacyjnych oraz warunk6w 

ich iwiadczenia; 
2) sposobu i termin6w wzajemnych rozliczen; 
3) praw i obowipk6w stron umowy; 
4) warunk6w usuwania awarii przytqczy wodociqgowych lub przylqczy kanalizacyjnych 

bedqcych w posiadaniu odbiorcy uslug; 
5) procedur i warunk6w kontroli urzqdzeri wodociqgowych i kanalizacyjnych; 
6) ustalen zawartych w zezwoleniu; 
7) okresu obowiqzywania umowy oraz odpowiedzialnoici stron za niedotrzymanie warunk6w 

umowy, w tym warunk6w wypowiedzenia. 
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Rozdzial7 
Spos6b rozliczen za dostarczan3 wode i odprowadzane Scieki 

5 12. 1. Rozliczanie przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego z odbiorcq ushg 
odbywa na podstawie taryfy zatwierdzonej decyzjq organu regulacyjnego bqdi wprowadzonej 
w zycie zgodnie z art. 24f ust. 2 ustawy oraz iloSci dostarczonej wody i odprowadzonych 
Sciek6w w okresie rozliczeniowym. 

2. Taryfa obowiqzujqca w dniu zawarcia umowy stanowi zatqcznik do umowy 
o zaopatrzenie w wodq lub odprowadzanie Sciek6w. 

3. Zmiana wysokoSci oplat za wodq i Scieki, spowodowana wejiciem w zycie nowej 
taryfy, nie wymaga zmiany umowy. 

4. W przypadku, gdy zmiana oplat nastqpuje w okresie miqdzy odczytami, zuzycie 
wody lub Sciek6w przed i po zmianie zostaje ustalone proporcjonalnie do up4ywu czasu lub za 
zgodq odbiorcy ushg nastqpuje rozliczenie na dzieti wejicia w zycie nowej taryfy. 

5. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne ogtasza taryfq w lokalnej prasie i na 
stronie internetowej w terminie wlaiciwym do jej ogtoszenia. 

Rozdzial S 
Sposoby zalatwiania reklamacji 

(i 13. 1. Reklamacje dotyczqce ushg 6wiadczonych przez przedsiqbiorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne winny by6 zgtaszane w terminie 14 dni roboczych od dnia 
powstania stanu faktycznego, kt6rego dotyczy reklamacja. 

2. Reklamacja powinna zawieraC: 
1) imiq i nazwisko albo nazwq lub firmq oraz adres odbiorcy uslug; 
2) przedmiot reklamacji; 
3) przedstawienie okolicznoSci uzasadniajqcych reklamacjq; 
4) adres nieruchomo6ci, gdzie miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ushgi; 
5) podpis odbiorcy. 

3. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamacjq niezwlocznie, 
nie dhzej jednak, niz w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia. W szczeg6lnych 
przypadkach wymagajqcych dodatkowych ustaleti lub wykonania ekspertyzy wodomierza 
gt6wnego lub urzqdzenia pomiarowego termin moze by6 wydhzony, nie wiqcej jednak niz 
o 45 dni, o czym odbiorca zostanie pisemnie poinformowany. 

4. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje 
w formie pisemnej. 

Rozdziai 9 
Warunki przylqczenia do sieci 

5 14. 1. Osoba ubiegajqca siq o przytqczenie nieruchomoSci do sieci sktada w siedzibie 
przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek owydanie wymagati 
technicznych podlqczenia nieruchomoici do urzqdzeti wodociqgowych lub kanalizacyjnych. 

2. Wniosek o wydanie wymagati technicznych powinien zawieraC w szczeg6lnoici: 
1) imiq i nazwisko (nazwq) wnioskodawcy, wzglqdnie spos6b reprezentacji wnioskodawcy 

wraz zdokumentem (lub jego kopiq) potwierdzajqcym jej prawidtowoSC, a w  razie 
dziatania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawq umocowania, adres do 
korespondencji; 

2) adres niemchomoSci, kt6ra ma by6 przytqczona poprzez podanie jej polozenia 
(miejscowoSC, nazwa ulicy i numer oraz numer ewidencyjny dziatki); 
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3) rodzaj przylqczenia (wodociqgowe, kanalizacyjne); 
4) planowanq wielkoid poboru wody, jej przeznaczenie lub planowanq iloSd odprowadzanych 

Sciekow i okreSlenie ich rodzaju ze wskazaniem przewidywanej iloSci i rodzaju Sciekow 
przemyslowych oraz rodzaju dzialalnoici gospodarczej, w wyniku ktorej bqdq powstawaly 
Scieki; 

5) date i podpis wnioskodawcy. 
Przykladowy wniosek o wydanie wymagan technicznych jest udostqpniony na stronie 

intemetowej przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego. 
3. Do wniosku, o ktorym mowa wust. 1, osoba ubiegajqca siq oprzylqczenie 

nieruchomoSci do sieci zalqcza oiwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoSciq, 
kt6ra ma by6 przykczana, a w przypadku nieruchomoici o nieuregulowanym stanie 
prawnym, opis statusu prawnego tej osoby w stosunku do nieruchornoici. 

4. Jezeli istniejq techniczne mozliwoSci Swiadczenia ushg wymagania techniczne 
przylqczenia do sieci sq wydawane w terminie do 21 dni roboczych od zlozenia wniosku wraz 
z kompletem zalqcznik6w. W przypadkach szczeg6lnie skomplikowanych termin ten moze 
zostad przedluzony nie wiqcej jednak nii do 42 dni roboczych, o czym nalezy poinformowad 
wnioskodawcq. 

5. W razie braku mozliwoSci przykczenia nieruchomoSci do sieci, przedsiqbiorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne w terminie 21 dni roboczych od otrzymania wniosku informuje 
na piSmie o tym fakcie ubiegajqcego siq o przylqczenie, wskazujqc przyczyny, ktore 
uniemozliwiajq przylqczenie. 

6. Wymagania techniczne sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania. 

5 15. 1.NieruchomoSd moze byd podlqczona do sieci wodociqgowej, gdy posiada 
rozwiqzanie gospodarki Qciekowej zgodne z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
13 wrzeinia 1996 r, o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1454) - za wyjqtkiem przylqcza sluzqcego do dostaw wody do cel6w budowy lub do 
cel6w rekreacyjnych. 

2.Odbiorca uslug moze zlecid senvisowanie wybudowanego przylqcza 
przedsiqbiorstwu wodociqgowo-kanalizacyjnemu na warunkach okreilonych w odrqbnej 
umowie. 

3. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne moze na wniosek odbiorcy ushg 
zapewnid dostawq wody zsieci wodociqgowej na cele ochrony przeciwpozarowej 
nieruchomoici, o ile istniejq mozliwoSci techniczne. 

4. Wlqczenie doplywu wody oraz zainstalowanie wodomierza glownego dokonywane 
jest przez przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne po spelnieniu nastqpujqcych 
wanmk6w: 
1) zkozona zostata dokumentacja powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202); 
2) zlozony zostal pisemny wniosek o zawarcie umowy; 
3) dokonano odbioru technicznego przylqcza wodociqgowego. 

5. Uruchomienie przylqcza kanalizacyjnego nastqpuje po spelnieniu nastqpujqcych 
warunkow: 
1) zlozona zostala dokumentacja powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo hudowlane; 
2) zlozony zostal pisemny wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie Sciek6w; 
3) dokonano odbioru technicznego przyhcza kanalizacyjnego. 

6. Dla przylqczy wodociqgowych realizacja wlqczenia i montaz wodomierza nastqpuje 
w terminie 3 dni roboczych po spelnieniu warunkbw, o kt6rych mowa w ust. 4. 
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7. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo - kanalizac~jne rozpoczyna Swiadczenie ushg: 
1) odprowadzania 6ciek6w - w dniu odbioru technicznego przylqcza; 
2) zaopatrzenia w wodq - w dniu montazu wodomierza. 

8. Odbiorca ushg zobowipany jest do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodq lub 
odprowadzanie Sciek6w wtcrminie 7 dni od daty montazu wodomierza lub odbioru 
technicznego przylqcza. 

Rozdzial10 
Sposob dokonania odbioru wykonanego przyhcza 

5 16. 1. Osoba ubiegajqca siq o przy$czenie nieruchomoSci do sieci powiadamia 
przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne o planowanym terminie rozpoczqcia budowy 
przylqcza nie p6iniej niz na 7 dni przed datq rozpoczqcia, poprzez ztozenie ,,zlecenia kontroli 
inwestycji". 

2. Przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne przystqpuje do odbioru przylqcza po 
uprzednim powiadomieniu przez inwestora przytqcza o gotowoici do odbioru, w terminie 
nie dhzszym niz 5 dni roboczych od daty przyjqcia zgloszenia. 

5 17. 1. W ramach prac zwiqzanych z odbiorem przyhcza, przedsiqbiorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnoSci wykonanych prac z wydanymi 
wymaganiami technicznymi oraz projektem budowlanym przytqcza. 

2. 0kreSlone w dokumentacji technicznej pr6by, odbiory czqSciowe oraz odbi6r 
kohcowy sq przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli przedsiqbiorstwa 
wodociqgowo-kanalizacyjnego i inwestora przytqcza. 

3. Odbi6r wykonywany jest przed zasypaniem przy$cza. Wszelkie odcinki przylqcza 
ulegajqce zakryciu (tzw. prace zanikajqce) nalezy zglaszai: do odbioru przed zasypaniem. 

4.Odbi6r przylqcza wykonywany na podstawie dokumentacji, zawierajqcej: 
1) wymagania techniczne przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego; 
2) opis techniczny; 
3) plan sytuacyjny sporzdzony na mapie do cel6w projektowych w skali 1:500; 
4) profile przylqcza; 
5) uzgodnienie projektu przyhcza przez przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne illub 

uzgodnienie usytuowania przytqcza, o ile byto ono wymagane wwymaganiach 
technicznych wydanych przez przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne; 

6) decyzjq zezwalajqcq na umieszczenie urzqdzen wpasie drogowym, jezeli taka byla 
wymagana; 

7) decyzjq na zajqcie pasa drogowego na czas prowadzenia rob& jezeli taka byla wymagana; 
8) szkic inwentaryzacji geodezyjnej. 

§ 18. 1. Po zakonczeniu odbioru sporzqdzany jest protok6t odbioru przylqcza, 
adokumentacja powykonawcza przekazywana jest przedsiqbiorstwu wodociqgowo- 
kanalizacyjnemu. 

2. Protoktrt odbioru technicznego przylqcza powinieu zawieraC co najmniej: 
1) datq odbioru; 
2)przedmiot odbioru zwyszczeg6lnieniem przeznaczenia przylqcza (rodzaju przylqcza: 

wodociqgowe, kanalizacyjne), Srednicy, material6w i dhgoici, rodzaj odprowadzanych 
Sciek6w dla przylqcza kanalizacyjnego; 

3) okreilenie uczestnik6w odbioru, w tym: inwestora lub jego upowainionego przedstawiciela 
i przedstawiciela przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego; 

4) adres nieruchomoSci, do kt6rej wykonano podlqczenie; 
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5) podpisy uczestnik6w odbioru technicznego przylqcza. 
3. W przypadku odbioru przylqcza realizowanego r6wnoczeSnie z budowq sieci 

wodociqgowej lub kanalizacyjnej sporzqdzany jest protok61 przeglqdu technicznego przylqcza 
przed zasypaniem. Protok6t odbioru przylqcza sporzqdzany jest po przejqciu sieci do 
eksploatacji. 

Rozdzial 11 
Techniczne warunki okre8lajqce moiIiwoSC dos t~pu do uslng wodociqgowo- 

kanalizacyjnych 

5 19. Ustala siq nastqpujqce warunki techniczne okreilajqce mozliwoSC dostqpu do 
uslug wodociqgowo-kanalizacyjnych: 
1) minimalna irednica przyhcza wodociqgowego wynosi 25 mm, aminimalna Srednica 

przylqcza kanalizacyjnego wynosi 150 mm: 
2) jak najblizej miejsca wlqczenia przylqcza wodociqgowego do sieci naleg zapewniC 

zasuwq, a obudowq zasuwy wyposazyC w skrzynkq ulicznq w celu zabezpieczenia przed 
zniszczeniem; 

3) przylqcze wodociqgowe nalezy zakonczyC podejiciem wodomierzowym sluzqcym do 
zamontowania wodomierza gl6wnego; 

4) przebieg i zaglebienie przylqcza wodociqgowego lub kanalizacyjnego nalezy prowadziC 
mozliwie najkrirtszq, bezkolizyjnq trasq z jak najmniejszq iloiciq zatamah 
z uwzglqdnieniem strefy przemarzania gruntu lub z zapewnieniem zabezpieczenia przed 
przemarzaniem; 

5) w przypadku instalacji kanalizacyjnych, z kt6rycb nie jest moiliwe grawitacyjne 
odprowadzanie Sciekow do sieci kanalizacyjnej naleiy zastosowai: przepompowniq, kt6ra 
pozostanie w eksploatacji odbiorcy uskug; 

6) naleiy zapewniC mozliwoSC dostqpu do studni wodomierzowej lub rewizyjnej na 
przylqczu kanalizacyjnym; 

7) za kazdym zestawem wodomierza glownego od strony instalacji nalezy zastosowaC 
zabezpieczenie uniemoiliwiajqce wt6rne zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami 
dla przeplryw6w zwrotnych, okreilonymi w Polskiej Normie dotyczqcej projektowania 
instalacji wodociqgowych; 

8) lokalizacja przylqczy wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz studzieuek na nich, a t a k e  
innej zabudowy i nasadzen na terenie nieruchomoici powinna uwzglqdniaC pasy ochronne 
urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych okreSlone w wytycznych zamieszczonych na 
stronie internetowej przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego. 

Rozdzial12 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoiarowe 

5 20. 1. Woda do cel6w przeciwpoiarowych jest dostqpna z urzqdzen wodociqgowych 
bqdqcych w posiadaniu przedsiqbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego, a szczeg6lnoSci 
z hydrantow przeciwpozarowych zainstalowanych na sieci wodociqgowej. 

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoiarowe zsieci bqdqcej 
w posiadaniu przedsiqbiorstwa wodocic+gowo-kanalizacyjnego sq jednostki zawodowej 
i ochotniczej strazy pozarnej. 

§ 21. 1. Spos6b rozliczenia za dostawq wody na cele przeciwpozarowe okreSla umowa 
zawarta pomiqdzy Miastem L6di a przedsiqbiorstwem wodociqgowo-kanalizacyjnym. 
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2.IloiC wody pobieranej na cele przeciwpoiarowe wraz z okreileniem punkt6w poboru 
jest ustalana na podstawie pisemnych informacji skkadanych przez jednostkq straiy. 

3.Naleznoiciami za pobranq wode na cele przeciwpoiarowe przedsiqbiorstwo 
wodociqgowo-kanalizacyjne obciqia Miasto L6di. 

Rozdzial13 
Postanowienia dodatkowe i koncowe 

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiqzujq przepisy 
us taw^ wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na 
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