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Uchwała Nr V/20/07 
Rady Gminy Branice 
z dnia 20 lutego 2007 r. 

 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

 
Na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz.747, zmiany  
z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 173 poz.1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 729, 
Nr 130 poz. 1087 z 2006r. Nr 123 poz.858) 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w następującym 
brzmieniu: 
 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
 

§ 2 
1. Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej oraz 
odbiorców usług, a takŜe zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi za pomocą urządzeń 
wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie gminy Branice. 
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie uŜywa się określeń: 

a) „Ustawa” naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.Nr 72 poz. 747 z późn. 
zm.), 

b) „Umowa” naleŜy przez to rozumieć następujące rodzaje umów; 
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
- umowa o zaopatrzenie w wodę, 
- umowa o odprowadzanie ścieków, 

c) „Odbiorca” naleŜy przez to rozumieć podmiot  będący stroną umowy o przyłączenie do 
sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt b, posiadający tytuł prawny do korzystania  
z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane 
ścieki oraz podmiot, który korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

d) „Zakład” naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 
2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. 
zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 3 
1. Zakład wykonuje swoją działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o art.16 ust. 3 Ustawy. 
2. Zakład świadczy usługi  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na 
podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą. 
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§ 4 
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i uŜywać ją zgodnie  
z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. 

 
Rozdział II Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków 
 

§ 5 
1. Zakład ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług: 
a/ ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie niŜsze niŜ 0,2 Mpa lub nie 
niŜsze, jak w wydanych warunkach technicznych przyłączenia do sieci, 
b/ jakość wody powinna odpowiadać jakości wody do spoŜycia przez ludzi, określonej  
w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, 
c/ minimalną ilość dostarczanej wody określonej w umowie o zaopatrzeniu w wodę zawartej  
z Odbiorcą. 
d/ odbierać ścieki o dopuszczalnym poziomie zanieczyszczeń i w ilości określonych  
w umowie z Odbiorcą, ustalonych w oparciu o techniczne i technologiczne moŜliwości ich 
oczyszczania przez Zakład. 
2. Zakład zapewnia odpowiedni poziom obsługi techniczno-eksploatacyjnej przyłącza: 
a/ usunięcie awarii w ciągu 12 godzin od czasu jej zgłoszenia, 
b/ w przypadku awarii wodomierza u Odbiorcy, Zakład po otrzymaniu zawiadomienia 
zobowiązany jest do dokonania odczytu jego stanu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
uszkodzenia wodomierza. 
c/ niezwłocznie powiadamia Odbiorców o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków  
i miejscach zastępczego poboru wody.  
3. Zakład informuje Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spoŜycia nie rzadziej niŜ 
dwa razy w roku. 
 

Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług 
 

§ 6 
1. Podpisanie umowy z Odbiorcą, właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub 
budynków wielolokalowych następuje po uprzednim złoŜeniu przez niego pisemnego 
wniosku o zawarcie umowy oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia takich jak akt 
własności, umowa najmu, umowa administrowania, umowa zarządzania. 
2. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art.6 ust. 3 Ustawy 
oraz określać obowiązki stron w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich 
awarii. 
3. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia 
wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy. 
4. Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług 
odprowadzania ścieków, Zakład moŜe zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków. 
5. Zakład ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego z osobami 
korzystającymi z lokali w tym budynku, wskazanym we wniosku, gdy nie są spełnione 
równocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 i 6a Ustawy. 
6. Zakład ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku 
wielolokalowego jeŜeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemoŜliwiające jej 
spełnienie, w szczególności warunki uniemoŜliwiające ustalenie naleŜności za dostarczoną 
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wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych osób korzystających z lokali w tym 
budynku, w terminie określonym w Umowie. 

§ 7 
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków moŜe być zawarta na czas 
nieokreślony lub określony. 
2. Umowa winna określać moŜliwości jej rozwiązania. 
3. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Zakładu od Umowy. 
4. Zakład moŜe odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. 
Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Zakładu doręczone odbiorcy na 20 
dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 
5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych 
uniemoŜliwiających dalsze korzystanie z usług. 

 
§ 8 

1. Odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie 
określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci,  
a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków 
świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. 
2. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu 
przyłącza kanalizacyjnego następuje po złoŜeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy. 
3. Zakład w terminie 7 dni od daty złoŜenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt 
Umowy. 
4. Postanowienia w ust. 1, 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie równieŜ w przypadku 
składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie 
Umów z osobami korzystającymi z lokali. 
 

Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat 
 

§ 9 
1. Zakład określa cykl rozliczeń Odbiorców usług w zaleŜności od lokalnych warunków 
technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a takŜe w oparciu o obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty. 
2. O ile umowa nie stanowi inaczej opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków pobierane są za kaŜdy miesiąc, w którym były świadczone usługi; 

a) od odbiorców usług - jednostek organizacyjnych wg faktycznego zuŜycia wody 
b) od odbiorców indywidualnych zaliczkowo, a rozliczenie zuŜycia faktycznego następuje 

kwartalnie. 
3. Datę, formę i sposób zapłaty Zakład wskazuje w fakturze. 
 

§ 10  
1. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę 
zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez 
konieczności zmiany Umowy. 
2. Zmianę obowiązujących cen i stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie 
Gminy Branice, Zakład ogłasza w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  
i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 
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Rozdział V Warunki przył ączenia do sieci i sposób dokonywania odbioru przez Zakład 
wykonanego przyłącza 

 
§ 11 

Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się  
o przyłączenie, jeŜeli istnieją techniczne moŜliwości świadczenia usług. MoŜliwości te 
warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi  
i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 

§ 12 
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na 
pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej 
„warunkami przyłączenia” złoŜony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, jeŜeli istnieją 
techniczne moŜliwości świadczenia usług przez Zakład. 
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać: 

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podłączanej nieruchomości, 
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 
d) ilość wody i jej przeznaczenie oraz rodzaj i ilość ścieków, 
e) proponowany termin poboru wody, 
f) dane wykonawcy  przyłącza, 
g) datę i podpis wnioskodawcy. 

§ 13 
Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza; 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której 
dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
opis jego statusu jako korzystającego z nieruchomości, 

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem 
istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń 
uzbrojenia terenu. 

§ 14 
1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 7 dni od dnia złoŜenia wniosku. 
2. W przypadkach określonych m.in. w § 15 ust. 2 przyłączenie do sieci następuje na 
podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Zakład. 
3. Warunki przyłączenia są waŜne dwa lata od dnia ich wydania. 
4. Warunki przyłączenia określają: 

a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami 
Odbiorcy, 

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, 
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia 

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków, 
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, 
e) termin waŜności warunków przyłączenia z uwzględnieniem ust.2 

 
§ 15 

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej moŜe nastąpić po spełnieniu 
warunków przyłączenia, o których mowa w § 14, a w przypadku zawarcia umowy  
o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych. 
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2. Umowa o przyłączenie do sieci moŜe być zawarta m.in. w przypadkach związanych  
z budową sieci lub ich finansowania przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa  
o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego 
przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją. 
 

§ 16 
1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia 
realizacji prac projektowych oraz budowlano-montaŜowych. 
2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz 
końcowe są przeprowadzane przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli stron. 
 

§ 17 
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 
technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie  
o przyłączenie. 
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

a) datę odbioru, 
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaj; 

wodociągowe, kanalizacyjne ), średnicy, materiałów i długości, 
c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 
d) skład komisji, w tym; wykonawcę i uŜytkownika, 
e) adres nieruchomości do której wykonano przyłącze, 
f) podpisy członków komisji. 

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego 
podpisanie przez strony upowaŜnia Odbiorcę do złoŜenia pisemnego wniosku o zawarcie 
Umowy o dostawę wody lub odbiór ścieków. 
 
Rozdział VI Techniczne warunki określające moŜliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych 
 

§ 18 
Przy braku technicznych moŜliwości zapewnienia dostawy wody lub odbioru ścieków Zakład 
na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, określi odrębne warunki budowy lub 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

§ 19 
Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach 
wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych Zakładu opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 

Rozdział VII Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług  
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków 
 

§ 20 
Zakład moŜe wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków, w razie: 

a) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody przyłącza wodociągowe, sieć 
wodociągowa, przewody rozdzielcze / lub przyłącza kanalizacyjnego sieci 
kanalizacyjnej uniemoŜliwiających dopływ wody lub odbiór ścieków, 
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b) braku wody na ujęciu, 
c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpoŜarowych, 
d) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych  

i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
e)  przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
f) klęsk Ŝywiołowych, 
g) wystąpienia sytuacji, o których mowa w art.8 Ustawy. 

 
§ 21 

W czasie trwania klęski Ŝywiołowej, szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody  
w ujęciu, Zakład ma prawo wprowadzić ograniczenia zuŜycia wody do konsumpcji po 
zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Zakładu  
z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciąŜliwości 
dla odbiorców usług. 

§ 22 
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 
ścieków Zakład winien uprzedzić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez 
ogłoszenia pisemne na tablicach ogłoszeń. 

§ 23 
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym 
obniŜeniu jej jakości Zakład powinien poinformować Odbiorcę w sposób zwyczajowo 
przyjęty tj. poprzez ogłoszenia pisemne na tablicach ogłoszeń co najmniej na 2 dni przed 
planowanym terminem przerwy lub ograniczeniu w dostawie wody albo obniŜenia jakości 
wody. 

§ 24 
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Zakład powinien zapewnić 
zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach 
korzystania. 

§ 25 
Zakład moŜe odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie  
w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy, przy czym zobowiązany jest 
spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 Ustawy. 
 
Rozdział VIII Obowi ązki Odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  

 
§ 26 

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług 
świadczonych przez Zakład a w szczególności do; 

a) uŜytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący moŜliwość wystąpienia 
awarii, skaŜenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na 
skutek między innymi 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 Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania 
opłat za odprowadzanie ścieków / montaŜ urządzenia pomiarowego lub wodomierza 
na własny koszt  wraz  z  ich  utrzymaniem/, 
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e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza 
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci 
oraz pisemnej Umowie zawartej z Zakładem, 

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy 
wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami 
pomiarowymi włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Zakładowi terenu  
w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy. 

 
§ 27 

Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed ich 
uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, a takŜe dostępem osób 
nieuprawnionych do pomieszczenia, w  którym zainstalowany jest wodomierz główny. 

 
§ 28 

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia 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. 
§ 29 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania naleŜności za dostawę wody  
i odprowadzanie ścieków. 

§ 30 
Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu o zmianach 
własnościowych nieruchomości lub zmianach osoby korzystającej z nieruchomości albo  
o zmianach uŜytkowania lokalu. 
 

Rozdział IX Standardy obsługi Odbiorców usług. Sposób załatwiania reklamacji oraz 
wymiany informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków 

 
§ 31 

Zakład zobowiązany jest do udzielania na Ŝyczenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej 
informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem 
oraz zawartych w taryfie. 

§ 32 
W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniŜenia jakości 
dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust w wysokości do 10% naleŜnej wyliczonej 
kwoty naleŜności. 

§ 33 
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych 
usług oraz wysokości opłat. 
2. Podstawą reklamacji jakości dostarczonej wody jest niezwłoczne zgłoszenie przez 
Odbiorcę pogorszenia jakości wody umoŜliwiające Zakładowi pobór próbek wody do analizy. 
Woda do analizy będzie pobierana w węźle wodomierzowym stanowiącym granice podziału 
własności instalacji. 
3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez zainteresowanego pisemnie  
w siedzibie Zakładu. 
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4. Reklamacje rozpatrywane są przez Zakład niezwłocznie, nie dłuŜej jednak niŜ w ciągu 21 
dni od daty ich wpływu.  
5. O sposobie załatwienia reklamacji, Zakład zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego 
pisemnie. 
6. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naleŜności. 
 

Rozdział X Warunki dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe 
 

§ 34 
1. Warunki dostarczania przez Zakład wody na cele przeciwpoŜarowe muszą być  
w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpoŜarowej, a takŜe przepisami 
wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby  
i warunki ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
oraz wymagania w zakresie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych. 
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu 
Zakładu są jednostki StraŜy PoŜarnych, które wyposaŜone są w niezbędny sprzęt 
przeciwpoŜarowy. 

§ 35 
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpoŜarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu 
zobowiązani są do powiadomienia Zakładu o miejscu poŜaru niezwłocznie po otrzymaniu 
zgłoszenia, nie później jednak niŜ następnego dnia po poŜarze. 
 

§ 36 
Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpoŜarowe dokonywane są za okresy kwartalne. 
 

Rozdział XI Przepisy końcowe 
 

§ 37 
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,  
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 38 
Zakład wodociągowo - kanalizacyjny zobowiązany jest do udostępnienia na Ŝądanie Odbiorcy 
niniejszego regulaminu. 

§ 39 
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIII/221/05 Rady Gminy 
Branice z dnia 13 grudnia  2005r. r. w sprawie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków.  

 
§ 40 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 

§ 41 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 


