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U C H W A Ł A    Nr  594

RADY    MIASTA    K O N I N A

z  dnia  28  g r u d n i a  2005 roku

w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  –  usług  świadczonych  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Koninie, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina”.



	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) – 
Rada   Miasta   Konina   u c h w a l a,   co następuje :


§ 1.

Wprowadza się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina”, zwany dalej „Regulaminem”  w brzmieniu  jak  w  § 2   uchwały.


§ 2.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA  WODY  I  ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW 
NA  TERENIE  MIASTA  KONINA

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne.

§ 1.

	Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Miasta Konina przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie zwane dalej Przedsiębiorstwem.

Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem, zwany dalej Odbiorcą.

§ 2.

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 


§ 3.

Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez to Przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym:
	minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług,
sposobów rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie,
warunków przyłączenia do sieci,
technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
sposobu dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza,
sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
standardów obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposobów załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, 
warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.


§ 4.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
	przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową 
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
	przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,
	sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
	ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,
	ścieki przemysłowe – ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu,
	ścieki komunalne - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,


	taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 
	taryfowa grupa Odbiorców usług - Odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi,
	urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, 
	urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
	urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,
	właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego,
	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:

	wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
	wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
opłata dodatkowa - jest to ekwiwalent świadczony przez Odbiorcę usług kanalizacyjnych, za niedotrzymanie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń i sieci kanalizacyjnych, określone w umowie, 
ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).



ROZDZIAŁ  2

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorcy usług warunkujące jego utrzymanie.


§ 5.

Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
	dostawę wody w ilości określonej w umowie i pod odpowiednim ciśnieniem oraz należytą jakość odprowadzanych ścieków,

ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ścieków, 
spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo- kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostaw wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, 
jakość dostarczonej wody, spełniającą określone w przepisach wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




§ 6.

W celu umożliwienia zapewnienia minimalnego poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, 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, w szczególności do:
	użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń a w szczególności:

	uniknięcia uderzeń hydraulicznych,

wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
	montażu i utrzymania zaworu antyskażeniowego w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

utrzymywania pomieszczeń wodomierzowych lub studni wodomierzowych, 
w których zainstalowany jest wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie oraz zabezpieczenia pomieszczeń lub studni wodomierzowych przed dostępem osób nieuprawnionych,
użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych,
realizacji określonych w przepisach wykonawczych do ustawy, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 
umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa, po okazaniu stosownych dokumentów, wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń, 
w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,
zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, w przypadku gdy przyłącza stanowią własność Odbiorcy usług.


ROZDZIAŁ 3

Podstawowe prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę.

§ 7.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
	dostarczać z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa wodę Odbiorcy na podstawie pisemnej umowy zawartej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, 

zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń wraz z przyłączem wodociągowym do zaworu za wodomierzem głównym oraz dokonywać niezbędnych napraw przyłącza na swój koszt na tym odcinku, w przypadku gdy przyłącze stanowi własność Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy,
zamontować wodomierz główny na przyłączu przed zaworem na koszt Przedsiębiorstwa,

	zapewnić legalizację wodomierza głównego, jego naprawę oraz wymianę na koszt Przedsiębiorstwa z wyjątkiem przypadków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy Odbiorcy usług,

dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierza głównego:
a)	z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od Odbiorcy,
b)	na żądanie Odbiorcy usług, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza - na koszt Odbiorcy.
	wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa oraz uzgodnić niezwłocznie przedłożony przez Odbiorcę projekt techniczny,
	likwidacji zbędnego przyłącza wodociągowego poprzez trwałe odcięcie dopływu wody,

określić warunki poboru wody w przypadku występującego jej niedoboru.


§ 8.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo ma prawo:
	kontrolować prawidłowość realizacji robót związanych z wykonaniem przyłącza w oparciu o uzgodniony przez Przedsiębiorstwo projekt techniczny,

wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez Odbiorcę dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska i higieniczno -sanitarnych,
kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji,
	wejścia na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia w celu:
	zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 
usunięcia awarii, odbudowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
	Wstrzymać lub ograniczyć dopływ wody w razie:
	braku wody na ujęciu,
	zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób uniemożliwiający jego eksploatację,
	potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, planowanych robót remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych urządzeń wodociągowych,
uszkodzenia instalacji Odbiorcy grożącego niebezpieczeństwem,
przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ 4

Podstawowe prawa i obowiązki Odbiorcy usług wodociągowych.

§ 9.

Odbiorca usług wodociągowych ma prawo do:
	korzystania z urządzeń wodociągowych poprzez przyłącze wodociągowe, wykonane własnym kosztem i staraniem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i niniejszym Regulaminie,


	do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości,

zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych należności za wodę,
żądania od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza głównego,
uzyskania wskazania zastępczego źródła dostawy wody w przypadku przerw w dostawie wody, zgodnie z Regulaminem, z zastrzeżeniem zabezpieczenia przez Przedsiębiorstwo w zakresie ograniczonym do technologicznych i technicznych możliwości Przedsiębiorstwa dostawy wody z zastępczych źródeł wody.


§ 10.

Odbiorca usług wodociągowych zobowiązany jest do:
	wykonywania na swój koszt wszelkich napraw:

	instalacji od zaworu zamontowanego za wodomierzem głównym, 

przyłącza wodociągowego – będącego w jego posiadaniu 
2. użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość 
	występowania zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń wodociągowych, 
w szczególności:

uniknięcia uderzeń hydraulicznych,
	wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, na skutek cofnięcia się wody 
z instalacji wodociągowej,
3. prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia lub studni wodomierzowej, w którym umieszczony jest wodomierz główny,
4. umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej w celu dokonania odczytów wodomierza głównego, kontroli jego funkcjonowania, wykonania niezbędnych napraw, montażu, demontażu, jego wymiany lub innych czynności, do których uprawnione jest Przedsiębiorstwo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu lub postanowień umowy z Odbiorcą usług.
    
§ 11.

Odbiorcy usług wodociągowych zabrania się w szczególności:
	używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem,

odsprzedawania wody, chyba że zawarta umowa z Przedsiębiorstwem stanowi inaczej,
poboru wody z pominięciem wodomierza głównego,
dokonywania na przyłączu działań innych, niż w sytuacjach uzasadnionych, zamykanie lub otwieranie zaworu za wodomierzem,
przemieszczania wodomierza głównego, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon, 
wykorzystywania sieci wodociągowej, przyłącza bądź instalacji wodociągowej do uziemienia urządzeń elektrycznych.

§ 12.

Naruszenie postanowień § 10 i 11 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody przez Przedsiębiorstwo lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach.


ROZDZIAŁ 5

Podstawowe prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków.


§13.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
	przyjąć do urządzeń kanalizacyjnych, ścieki bytowe oraz przemysłowe od Odbiorcy usług kanalizacyjnych na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy zawartej wg zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności dotyczących warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem,
zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń kanalizacyjnych wraz z częścią przyłącza stanowiącego własność Przedsiębiorstwa tj. do pierwszej studzienki na przykanaliku, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy nieruchomości oraz dokonywać niezbędnych napraw na tym odcinku na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez Odbiorcę usług,
wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa oraz uzgodnić niezwłocznie przedłożony przez Odbiorcę projekt techniczny przyłącza, określić warunki (ilość ścieków i dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń) wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
	prowadzić kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.


§ 14.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo ma prawo:
	kontrolować prawidłowość realizacji robót związanych z wykonaniem przyłącza w oparciu o uzgodniony przez Przedsiębiorstwo projekt techniczny,

wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez Odbiorcę usług dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska i higieniczno -sanitarnymi,
kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie eksploatacji,
wejścia na teren posesji w celu usunięcia awarii (zatoru),
dokonać odcięcia odbioru ścieków w przypadkach określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach, w szczególności w przypadku nielegalnego wykonania przyłącza kanalizacyjnego,
obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz oraz opłatą dodatkową, jeżeli zostanie stwierdzone niedotrzymanie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w umowie,
jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych, na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczyć opłaty dodatkowe za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z umową.



ROZDZIAŁ 6

Podstawowe prawa i obowiązki Odbiorcy usług kanalizacyjnych.


§ 15.

Odbiorca usług kanalizacyjnych ma prawo:
	korzystać z urządzeń kanalizacyjnych - poprzez przyłącze kanalizacyjne, wykonane własnym kosztem i staraniem, na zasadach określonych w Regulaminie,

zgłaszać reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo, w tym wysokości naliczanych należności za ścieki.


§ 16.

Odbiorca usług kanalizacyjnych zobowiązany jest do:
	wykonywania na swój koszt wszelkich napraw : 

	instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej, licząc od strony budynku, i studzienki rewizyjnej,

przyłącza kanalizacji sanitarnej – będącego w jego posiadaniu,
	użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych,
	nie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

	ścieków opadowych i wód drenażowych,
	odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, 

odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 
substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się 
w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 
substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, 
	ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
	obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

stacji krwiodawstwa,
zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
	zapewnienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej, w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej,
powiadamiania Przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,
zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

	wykorzystywania przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków bytowych /lub przemysłowych/ chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej,

likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą której odprowadzał ścieki do zbiorników bezodpływowych, do czasu włączenia do sieci,

§ 17.

Odbiorca usług kanalizacyjnych wprowadzający do urządzeń kanalizacyjnych ścieki przemysłowe, dodatkowo zobowiązany jest do:
	niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,

instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe 
i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,
umożliwienia Przedsiębiorstwu dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz przeprowadzania kontroli urządzeń do podczyszczania ścieków, będących własnością Odbiorcy usług,
wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków,
udostępniania wyników wewnętrznej kontroli Przedsiębiorstwu oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie Przedsiębiorstwa, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków. 

§ 18.

Każde naruszenie zasad zawartych w § 16 i 17 pociąga za sobą, możliwość dochodzenia przez Przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym ostrzeżeniem, a w razie naruszeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych - możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


ROZDZIAŁ 7

Warunki przyłączenia do sieci.

§ 19.

	Przedsiębiorstwo zobowiązane jest określić warunki przyłączenia do sieci nieruchomości na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych.



	Możliwości świadczenia usług wodociągowo – kanalizacyjnych warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami produkcyjnymi istniejących urządzeń wodociągowych oraz zdolnościami przepustowymi istniejących urządzeń kanalizacyjnych.

Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług.


§ 20.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.


§ 21.

	Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może wystąpić osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, albo osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
	Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w Przedsiębiorstwie wniosek o określenie warunków przyłączenia.


§ 22.

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien 
w szczególności zawierać:
	oznaczenie wnioskodawcy, 
	określenie:
	rodzaju i parametrów instalacji Odbiorcy

ilość i charakterystykę zużycia wody,
rodzaju i ilości ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych również ich jakości,
	informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, 
wnioskowany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków.

§ 23.

Do wniosku, o którym mowa w § 22 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
	dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową, określająca usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, wraz z uzbrojeniem terenu.

§ 24.

Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia do sieci w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Za wydanie warunków Przedsiębiorstwo pobiera opłatę.

§ 25.

Warunki przyłączenia do sieci powinny określać w szczególności:
	miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

wymagania dotyczące:
a)	miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b)	miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c)	jakości i ilości odprowadzanych ścieków,
	termin ważności warunków przyłączenia.



§ 26.

Umowa o przyłączenie do sieci w szczególności określa:
	strony zawierające umowę,

zakres prac budowlano - montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów technicznych, wykonanych przez strony,
sposób koordynacji prac oraz kontroli dotrzymywania wymagań,
ilość i charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj i ilość ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych, również ich jakość,
	obowiązki w zakresie powiadamiania o terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych,

przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.


§ 27.

	W oparciu o wydane warunki przyłączenia, Odbiorca usług zobowiązany jest opracować projekt techniczny, który podlega uzgodnieniu w Przedsiębiorstwie.

Uzgodnienie projektu stanowi integralną część umowy o przyłączenie. Za uzgodnienie projektu Przedsiębiorstwo pobiera opłatę.


§ 28.

Uruchomienia przyłącza wodociągowego, poprzez otwarcie zasuwy oraz uruchomienia przyłącza kanalizacyjnego, po odbiorze technicznym dokonuje wyłącznie Przedsiębiorstwo. Następuje to po opłaceniu przez Odbiorcę usług kosztów tego uruchomienia.


ROZDZIAŁ 8

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza.


§ 29.

	Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do dokonania odbioru technicznego wykonanego przez Odbiorcę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Odbioru technicznego dokonuje przedstawiciel Przedsiębiorstwa w obecności Wykonawcy i Odbiorcy.

	Odbiór techniczny robót budowlano - montażowych dokonywany jest na placu budowy w oparciu o przygotowaną przez Odbiorcę dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację geodezyjną.

Po zakończeniu odbioru z wynikiem pozytywnym spisywany jest protokół odbioru, który powinien zawierać co najmniej:
	datę odbioru,
	przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,
	skład komisji, w tym: Wykonawcę i Odbiorcę,

adres nieruchomości do której wykonano podłączenie
podpisy członków komisji.
	Protokół odbioru technicznego jest podstawą do uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
Protokół odbioru technicznego upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
Rozpoczęcie świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków następuje po zawarciu pisemnej umowy z Odbiorcą usług.



ROZDZIAŁ 9

Szczegółowe warunki, tryb zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami 
usług wodociągowo – kanalizacyjnych.


§ 30.

	Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
Zawarcie umowy z Odbiorcą usług następuje po odbiorze technicznym przyłącza.



§ 31.

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
	ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
praw i obowiązków stron umowy,
procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
ustaleń zawartych w zezwoleniu na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunki wypowiedzenia,
warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia tych warunków,
warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług.




§ 32.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 


§ 33.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem lub z zarządcą nieruchomości bądź budynku.


§ 34.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:
	instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych, 

jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub z zarządcą,
właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca na podstawie umowy reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych.


§ 35.

Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

§ 36.

Umowa zawierana jest na czas określony lub nieokreślony. 


§ 37.

Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest zawór za wodomierzem głównym, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 38.

Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jest pierwsza studzienka na przykanaliku licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – granica nieruchomości gruntowej, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 39.

Po wygaśnięciu umowy lub po upływie terminu jej wypowiedzenia, Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy wody i odbioru ścieków; może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odbiór ścieków.


ROZDZIAŁ 10

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.


§ 40.

Podstawowe zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określają przepisy ustawy.
Na ich podstawie niniejszy Regulamin stanowi, że:
	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 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,

taryfę określa się na 1 rok,
ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, 
ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej,
w rozliczeniach za odprowadzane ścieki, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług. Szczegółowe zasady i tryb postępowania związanego z montażem dodatkowego wodomierza reguluje umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta z Odbiorcą usług,
w przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 
3 miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6-ciu miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza głównego.
w przypadku skierowania wodomierza do ekspertyzy na wniosek Odbiorcy usług lub Przedsiębiorstwa ilość wody w kwestionowanym okresie ustala się na podstawie:
	wyników ekspertyzy wodomierza - jeżeli są one jednoznaczne, tzn. jeżeli w każdym z przepływów – minimalnym, średnim i maksymalnym, następuje zaniżanie lub zawyżanie pomiarów ilości pobranej wody. Korekta zużycia wyliczana jest jako 


      średni procent błędów wykazanych w ekspertyzie za okres sześciu miesięcy  
      poprzedzających badanie,
	średniego zużycia wody w ostatnich sześciu miesiącach poprzedzających kwestionowany okres poboru wody - jeżeli wyniki ekspertyzy wodomierza wskazują na różny rodzaj błędów (zaniżanie i zawyżanie w poszczególnych przepływach). 



§ 41.

Naliczanie należności odbywa się z zastosowaniem aktualnie obowiązujących stawek opłat określonych w taryfie.

§ 42.

Ustala się jednomiesięczny, dwumiesięczny lub trzymiesięczny okres obrachunkowy. 


§ 43.

	Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

Zgłoszenie przez Odbiorcę usług reklamacji - zastrzeżeń do wysokości opłaty określonej w fakturze, nie wstrzymuje obowiązku zapłaty należności.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 44.

Opóźnienie w uregulowaniu należności uprawnia Przedsiębiorstwo do naliczanie odsetek ustawowych. 


ROZDZIAŁ 11

Techniczne warunki określające możliwości dostępu
 do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 45.

Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
	w Urzędzie Miejskim w Koninie, który udostępni nieodpłatnie wgląd:

a)	w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)	w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c)	w tekst niniejszego Regulaminu świadczenia usług,
d)	w zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
	w Przedsiębiorstwie, które udostępni nieodpłatnie wgląd:

a)	w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b)	w tekst niniejszego Regulaminu świadczenia usług.



	Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych lub niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
	Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.



ROZDZIAŁ 12

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
 standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania 
reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków. 


§ 46.

	Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

O planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców usług najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem.
W razie przerwy przekraczającej 6 godzin, Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorców usług o jego lokalizacji, odpowiednio do możliwości technicznych i technologicznych Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przerw lub ograniczeniu dostawy wody, chyba, że jest to wynikiem rażącego niedbalstwa w usuwaniu przyczyn przerw lub ograniczeń dostaw.
	Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, gdy:
	z powodu awarii urządzeń nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

dalsze funkcjonowanie urządzeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
	O planowanych przerwach, o których mowa w pkt. 2 oraz o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w pkt. 5, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty. Realizowane jest to poprzez podawanie komunikatów za pośrednictwem lokalnych stacji radiowych, osiedlowych telewizji kablowych lub ogłoszeń prasowych.


§ 47.

	Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

	przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.

Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.


	jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
	Przedsiębiorstwo dokonując odcięcia wody z przyczyn określonych w pkt.1.b równocześnie udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnienia zastępczego punktu poboru wody zawiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Prezydenta Miasta Konina oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. 

§ 48.

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielenia informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, udzielenie informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:
	12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1),
14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 49.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 50.

	Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie przez Odbiorcę usług w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Zarząd Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy usług o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 51.

W czasie trwania stanu zagrożenia, szczególnie, gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, zawiadamiając Odbiorców o tych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zachowania należytej staranności dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.




ROZDZIAŁ 13

Warunki dostarczania i rozliczania wody na cele przeciwpożarowe.


§ 52 .

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:
	Państwowa Straż Pożarna w Koninie oraz

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Miasta Konina
	Podmioty ratownicze zadysponowane przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczo – gaśniczych.

§ 53.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 54.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:
	powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 

przekazywania Przedsiębiorstwu informacji o ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe w okresach kwartalnych.

§ 55.

	Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe. 
	Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.



ROZDZIAŁ 14

Postanowienia końcowe.


§ 56.

	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 odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępnienia niniejszego regulaminu na każdy wniosek Odbiorcy lub innych osób zainteresowanych.
Zmiana Regulaminu następują w trybie i na zasadach właściwych do jego uchwalenie.



§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 789 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 września 2002 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konin”.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Zarządowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie sp. z o.o.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                               Przewodniczący
                                                                                          Rady Miasta  Konina

                                                                                            Tadeusz  Wojdyński

