
 

 

UCHWAŁA NR X/71/19 

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 

z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  

Miasta i Gminy Bogatynia 

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

z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Bogatynia, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/285/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 lutego 2006 r., 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (DUWD nr 61, poz. 972). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni: 

D. Bojakowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Poz. 2407



Załącznik do uchwały nr X/71/19 Rady  

Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 marca 2019 r. 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta  i Gminy Bogatynia 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

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

realizowanego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych oraz odbiorców usług. 

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1152 ze zm.). 

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego 

rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie  

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Rozdział 2. 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego 

minimalnego poziomu świadczonych usług: 

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi 

„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, w ilości nie mniejszej  

niż 0,1 m³ na mieszkańca na dobę, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05 

MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, 

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

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 

nieprzekraczających wymienionych wartości podanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), 

w tym w szczególności: 

a) stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5 – 8,0; 

b) żelazo – nieprzekraczające wartości 200 µg/l; 

c) mangan – nieprzekraczające wartości 50 µg/l; 

d) barwa – nieprzekraczająca wartości 15 mg Pt/l. 

3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych 

możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza kanalizacyjnego  

oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług; 

4) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Rozdziale VIII 

niniejszego Regulaminu; 

5) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy 

wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych. 
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2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ponosi 

odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnego informowania 

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Rozdział 3. 

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

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

umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie 

z art. 6 Ustawy. 

2. Celem opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwego projektu umowy 

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, wniosek o jej zawarcie powinien zawierać, co najmniej: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy, 

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni 

ścieków, 

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 

zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). 

3. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

4. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas określony  

lub nieokreślony. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczana woda  

lub z której mają być odprowadzane ścieki jest określony co do terminu, umowa jest zawierana na czas 

określony. 

5. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy 

budynku wielolokalowego, na warunkach określonych w Ustawie. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 zawiera, co najmniej: 

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 

wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic 

oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego dodatkowych 

opłat, 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, 

wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych. 

7. Przedsiębiorstwo może również zawierać umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

z korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym, jeżeli zostaną zapewnione: 

1) pomieszczenie techniczne przeznaczone wyłącznie do zainstalowania wodomierzy głównych, dostępne  

dla przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, 

2) kolektor zbiorczy z zamontowanymi i oznakowanymi tabliczkami przy wodomierzach głównych  

do poszczególnych lokali, 
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3) wodomierz główny z przeznaczeniem dla jednego odbiorcy usług. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków  

jest zawierana przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobami korzystającymi z lokali  

bez konieczności zawarcia odrębnej umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego. 

9. 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 

umowy. 

10. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami 

usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 4. 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH 

§ 5. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzanych ścieków stanowią: wodomierz główny, 

urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilość usług ustalone w umowie. 

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków, przy czym okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż miesiąc. 

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 

z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Miasta 

i Gminy Bogatynia oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga 

odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat. 

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 6. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci 

przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-

kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów 

dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót. 

§ 7. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, co najmniej: 

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy wraz z adresem do korespondencji, 

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, 

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie, 

5) planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych 

– wskazanie przewidywanej jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie  

ich podczyszczania, 

6) zamierzoną lokalizację obiektu na obszarze nieruchomości gruntowej, 

7) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości osoby ubiegającej  

się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia, 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników. 

4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne jest zobowiązane, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku, do pisemnego 

poinformowania o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie wskazując przyczyny, które uniemożliwiają 

przyłączenie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2407



5. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci powinny określać, co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

2) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości  

do sieci, 

3) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 

4) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, 

5) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca  

się o przyłączenie do sieci, 

6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia. 

Rozdział 6. 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

§ 8. 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie planowanej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń 

kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, 

o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

2. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie 

istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne określa ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy przyłączy 

wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych uwzględniając, co najmniej: 

1) projektowanie i budowę przyłącza najkrótszą trasą, 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 

odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem. 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 9. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci  

oraz z projektem przyłącza. 

2. Określone w warunkach próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. 

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, kanalizacyjne), 

średnicy, materiałów i długości), 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) informację inwestora (wykonawcy) o wyborze podstawy prawnej trybu budowy przyłącza zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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7. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są badania, atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty 

techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, 

powykonawcza dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza 

wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza. 

Rozdział 8. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 

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

z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformowania 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 

przedsiębiorstwo 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. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług 

wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub 

zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami 

technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów 

dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców. 

Rozdział 9. 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA 

REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI 

ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonania 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 dokonywania wpłat za usługi, 

3) udostępnianie numeru telefonu alarmowego, 
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4) zamieszczanie na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego podstawowych 

informacji m.in. o : działalności  przedsiębiorstwa, oferowanych usługach, taryfach, przepisach prawa 

i istotnych komunikatach w zakresie świadczonych usług. 

§ 12. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania przez 

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

oraz wysokości opłat za te usługi. 

2. Odbiorca usług może domagać się od przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego odpowiedniego 

obniżenia należności za ilość wody o pogorszonej, bądź złej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym 

normalne korzystanie z wody. 

3. Reklamacja winna być zgłoszona na piśmie. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 

lub doręczenia reklamacji. 

5. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga okresu dłuższego, przedsiębiorstwo wodociągowo - 

kanalizacyjne przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 informuje o tym fakcie odbiorcę usług 

i wskazuje ostateczny termin załatwienia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 30 dni od jej złożenia. 

6. W przypadku wniosku odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, termin 

rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza przez właściwy 

organ. 

§ 13. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 

1) taryfy aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, 

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

3) 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 

§ 14. 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. 

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

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

§ 16. Sposób określania należności przysługującej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu  

ze strony gminy z tytułu dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie ustaleń dokonanych  

pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym, gminą oraz jednostką straży pożarnej. 
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