Projekt
z dnia 24 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Raczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, poz. 1556, poz. 2180,
z 2018 r. poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Raczki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Raczki
z dnia 8 czerwca 2018 r.
PROJEKT
REGULAMINU ZBIOROWEGO DOSTARCZANIA WODY I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACZKI
ROZDZIAŁ1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Raczki, w tym wzajemne prawa i obowiązki Dostawcy usług oraz Odbiorców usług.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określeń:
Ustawa – oznacza Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,
Organ Regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Białymstoku,
Dostawca usług - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
Odbiorca usług – należy przez to rozumieć każdego kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej
umowy z Dostawcą usług,
Umowa – należy przez to rozumieć umowy o świadczenie usług dostarczania wody oraz umowy
o świadczenie usług odprowadzania ścieków zawarte między Dostawcą usług a Odbiorcą usług,
Przeciętne normy zużycia wody - oznacza to przeciętne normy zużycia wody ustalone dla
poszczególnych grup odbiorców na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 27 ust.3 Ustawy,
Rozporządzenie o taryfach - oznacza to Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wydane na podstawie delegacji
ustawowej zawartej w art. 23 ustawy,
Rozporządzenie o jakości wody - oznacza to Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 13 ustawy.
2. Użyte w Regulaminie określenia i pojęcia, w tym takie jak: przyłącze kanalizacyjne, przyłącze
wodociągowe, sieć, urządzenia kanalizacyjne, taryfa, urządzenia pomiarowe, wodomierz główny,
wodomierz, osoba korzystająca z lokalu – mają znaczenie jak w Ustawie i aktach wykonawczych wydanych
na podstawie ustaw.
ROZDZIAŁ2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. W zakresie dostarczania wody Dostawca usług jest zobowiązany:
1) dostarczać Odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
2) dostarczać Odbiorcy usług wodę o parametrach jakościowych odpowiadających wymaganiom
określonym w Rozporządzeniu o jakości wody,
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3) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym
Regulaminie,
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
5) zakupywać i instalować u Odbiorców usług wodomierze główne oraz utrzymywać je w sprawności
technicznej.
§ 4. W zakresie odprowadzania ścieków Dostawca usług jest zobowiązany:
1) zapewnić Odbiorcy usług przyjmowanie ścieków do utrzymywanej sieci kanalizacyjnej,
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,
3) odbierać i oczyszczać ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych,
4) zapewniać prawidłową eksploatację urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i zasadami, a szczególności w sposób gwarantujący ochronę środowiska.
§ 5. 1. W zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dostawca usług jest ma prawo:
1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do własnej sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej pod ich kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
2) kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu znajdującego
się za zaworem głównym włącznie,
3) kontrolować stan techniczny przyłącza kanalizacyjnego,
4) przeprowadzać kontrole wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub wodomierzy
zainstalowanych na sieci wewnętrznej i dokonywać odczyty ich wskazań oraz dokonywać badania
i pomiary,
5) kontrolować ilość i jakość odprowadzonych z nieruchomości Odbiorców usług ścieków pod względem
ich zgodności z obowiązującymi normami,
6) usuwać awarie przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych,
7) odciąć dostawę wody w przypadkach określonych w art. 8 ustawy.
2. Pracownicy Dostawcy usług mają prawo wykonywać w/w czynności na podstawie legitymacji
służbowej i pisemnego upoważnienia, które okazują na żądanie Odbiorcy usług.
§ 6. 1. Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez
Dostawcę usług oraz nie utrudniający działalności Dostawcy usług.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki Odbiorcy usług określa umowa.
ROZDZIAŁ3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 7. 1. Dostawca usług zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania
ścieków z Odbiorcą usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub do sieci
kanalizacyjnej.
2. Zawarcie umowy na świadczenie usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków następuje na
pisemny wniosek Odbiorcy usług złożony u Dostawcy usług i przy zachowaniu przepisów określonych
w art. 6 Ustawy. Do wniosku należy przedłożyć do wglądu:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości,
b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz wydruk z CEIDG - w razie zawierania umów na cele związanie
z działalnością gospodarczą,
c) odpis z KRS w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru.
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3. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku
wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.
4. Umowy są zawierane na czas nieokreślony z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Dostawca usług zawiera umowy na czas określony:
a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas
określony,
b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę usług środków
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług poboru wody lub odprowadzania ścieków.
§ 8. Postanowienia umów zawieranych przez Dostawcę usług z Odbiorcami usług nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 9. 1. W rozliczeniach z Odbiorcami usług Dostawca usług obowiązany jest stosować taryfy,
opracowane na podstawie art. 20 i 24b Ustawy oraz Rozporządzenia o taryfach.
2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umów na świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków.
3. Wartość usługi dostarczonej odbiorcom przez Dostawcę usług ustala się, jako iloczyny taryfowych cen
i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
4. Sposób dokonywania rozliczeń, okresy rozliczeniowe, sposób uiszczania opłat jak również skutki
niedotrzymania terminów opłat określa umowa.
5. Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny,
urządzenie pomiarowe albo przeciętne normy zużycia.
6. W przypadku braku lub niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczanej wody ustala się
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
7. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
8. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
9. Przy rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia tej wody ustalana jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zamontowanego przez Odbiorcę usług na wewnętrznej instalacji wodociągowej.
10. Zasady montażu dodatkowego wodomierza oraz zasady rozliczeń ilości odprowadzanych ścieków
z uwzględnieniem wskazań dodatkowego wodomierza określa umowa.
§ 10. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub
odprowadzania ścieków, świadczone przez Dostawcę usług jest faktura lub nota księgowa wystawiana na
okresy rozliczeniowe.
ROZDZIAŁ5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ
DOSTAWCĘ USŁUG WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 11. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny
wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do w/w sieci oraz o zapewnienie dostarczania
wody i/lub odprowadzania ścieków, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, co najmniej:
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1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
3) adres do korespondencji,
4) oświadczenie o przysługującym wnioskodawcy do nieruchomości tytule prawnym, bądź korzystaniu
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
5) kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej określającej usytuowanie nieruchomości
względem istniejących sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu,
7) określenie rodzaju podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
8) określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia,
9) określenie rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków,
10) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda
w szczególności informacje o rodzaju zabudowy oraz o ewentualnym posiadaniu własnych ujęć wody,
11) datę i podpis wnioskodawcy.
3. W przypadku istnienia technicznych możliwości przyłączenia do sieci nieruchomości osoby
ubiegającej się o przyłączenie, Dostawca usług w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku wydaje warunki
techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz o zapewnienie dostarczania wody
i/lub odprowadzania ścieków. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec
wydłużeniu do 30 dni.
4. Warunki techniczne przyłączenia określają w szczególności:
1) miejsce i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy usług do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody i/lub odbiór ścieków,
3) wytyczne dotyczące zainstalowania wodomierza głównego,
4) procedurę przyłączenia do sieci,
5) termin ważności warunków.
5. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości do sieci są ważne przez 24 miesiące od daty ich wydania.
6. Dostawca usług ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie
nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości
przyłączenia do sieci i świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. W takim
przypadku Dostawca usług pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy, nie później niż
w terminie 7 dni od stwierdzenia istnienia podstawy odmowy.
7. W przypadku gdy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
nie przewiduje w danym miejscu budowy sieci, osoba zainteresowana przyłączeniem do sieci może ją
wybudować z własnych środków po uzyskaniu pisemnej zgody Dostawcy usług i określeniu przez niego
warunków technicznych.
ROZDZIAŁ6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 12. 1. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje
dotyczące dostępności tych usług w siedzibie Dostawcy usług.
2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja
nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
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3. Możliwość dostępu do usług wodociągowych w przyszłości określają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z wyłączeniem przypadku o którym mowa
w art. 21 ust. 7 Ustawy.
ROZDZIAŁ7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG WYKONANEGO
PRZYŁĄCZA
§ 13. 1. Warunkiem przystąpienia przez inwestora do robót budowlano - instalacyjnych jest wykonanie
dokumentacji projektowej przyłącza i uzgodnienie jej w sposób określony w warunkach technicznych.
2. Dostawca usług ma obowiązek uzgodnienia dokumentacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania
dokumentacji do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej lub zaopiniowanej dokumentacji pozostaje
w aktach Dostawcy usług.
3. Po wykonaniu przyłącza, lecz przed jego zasypaniem inwestor lub wykonawca przyłącza zobowiązany
jest do:
1) zawiadomienia Dostawcy usług, (z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem) o gotowości do odbioru
technicznego przyłącza. Dostawca usług sprawdza zgodność wykonania przyłącza z dokumentacją
projektową i wydanymi warunkami technicznymi,
2) zlecenia uprawnionemu geodecie opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i dostarczenie
jej do Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz do Przedsiębiorstwa.
4. Zasypanie przyłącza ziemią może być dokonane wyłącznie w obecności pracownika, Dostawcy usług
i po pozytywnym zakończeniu prób technicznych.
5. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania przyłącza i dostarczeniu przez inwestora inwentaryzacji
powykonawczej zostaje wydany „Protokół Odbioru Przyłącza" potwierdzający zgodność jego wykonania
z dokumentacją i warunkami technicznymi.
6. Po otrzymaniu „Protokołu Odbioru Przyłącza", osoba ubiegająca się o takie przyłączenie zobowiązana
jest do niezwłocznego podpisania umowy na świadczenie usług dostarczania wody lub odprowadzania
ścieków.
7. Dostawca usług rozpoczyna dostawy wody lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości z chwilą
podpisania umowy i w sposób określony w tej umowie.
8. Pobór wody z sieci wodociągowej i/lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej bez zawarcia
z Dostawcą usług umowy, o której mowa w §7 Regulaminu, skutkuje sankcjami karnymi określonymi
w art. 28 Ustawy.
ROZDZIAŁ8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO
SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 14. 1. Dostawca usług ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dniowym.
2. Dostawca usług ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile
przewidywany czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Dostawca usług może o zdarzeniach wskazanych
w ust. 1 i 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali,
z którymi Dostawca usług zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godzin Dostawca
usług ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług,
wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
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5. Dostawca usług 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
Dostawcę usług z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych
uciążliwości dla Odbiorców usług.
ROZDZIAŁ9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 15. 1. Dostawca usług jest zobowiązany do udzielania Odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji
w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych
przerwach w świadczeniu usług,
4) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2. Dostawca usług udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze.
§ 16. Dostawca usług ma prawo:
1) odciąć dostawę wody lub zamknąć (zablokować) przyłącze kanalizacyjne na zasadach określonych
w art. 8 ustawy,
2) odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały
usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług,
obciążyć Odbiorcę usług kosztami odcięcia i ponownego włączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej.
§ 17. 1. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Dostawcę usług umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych
opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej w terminie 14 dni, po powzięciu informacji
o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.
3. Dostawca usług jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Dostawcy usług lub jej doręczenia Dostawcy usług
w inny sposób.
4. Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji dotyczących rozliczeń za świadczone usługi
nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności określonej w fakturze.
5. Odpowiedź na reklamację musi być udzielona pisemnie lub pocztą elektroniczną, o ile zainteresowany
zgadza się na taką formę odpowiedzi.
§ 18. W przypadku powstania sporów pomiędzy Dostawcę usług a Odbiorcą usług w sprawach
dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez Dostawcę
usług, jak również odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy
przyłączenia nieruchomości do sieci Dostawca usług zobowiązany jest poinformować Odbiorcę usług
o możliwości złożenia wniosku do Organu Regulacyjnego w sprawie rozstrzygnięcia w/w sporu.
§ 19. W siedzibie Dostawcy usług winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Raczki taryfy,
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2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązujący na terenie
Gminy Raczki,
3) aktualne wyniki z przeprowadzonych analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
ROZDZIAŁ10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 20. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń posiadanych przez Dostawcę usług,
a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie stosownej umowy
zawieranej pomiędzy Gminą Raczki, Dostawcą usług i jednostką straży pożarnej.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określaniem punktów poboru jest ustalana na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych
okresach.
4. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina Raczki.
ROZDZIAŁ11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, w tym
w szczególności przepisy Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Raczki do Organu Regulacyjnego
Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 21 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach opracował i przedstawił Radzie Gminy Raczki
projekt nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki.
Art. 8 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że Rada Gminy po dokonaniu analizy projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki przekazuje go do zaopiniowania
Organowi Regulacyjnemu.
Aktualnie na terenie Gminy Raczki obowiązuje Regulamin uchwalony uchwałą nr XXXIII/147/06 z dnia
26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uzasadnieniem przyjęcia nowego Regulaminu jest konieczność dostosowania treści aktu prawa
miejscowego z 2006 r. do obowiązujących przepisów.
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