
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck 
(UCHWAŁA NR XLIV/66/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2006 r.) 

 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck 
 
ROZDZIAŁ  I 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
§ 1. 

1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Puck, w tym prawa i obowiązki Usługodawców i Usługobiorców. 
2.  Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody urządzeniami własnymi  i dzierżawionymi. 
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odbiorze i odprowadzaniu ścieków do oczyszczani ścieków. 
4. Dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, zawartej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. 

§ 2. 
Ilekroć  Regulaminie używa się określeń: 

1. ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858) 
2. usługobiorca – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych na podstawie pisemnej umowy z usługodawcą (art. 2 ust. 3 ustawy) 
3. usługodawca – należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
4. umowa – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów (art. 6 ustawy) 

 umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 

 umowa o dostawę wody 

 umowa o odprowadzanie ścieków 
5. przyłącze wodociągowe – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Usługobiorcy wraz z zaworem za głównym wodomierzem (art. 2 ust. 6 

ustawy) 
6. przyłącze kanalizacyjne – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Usługobiorcy z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką licząc od strony budynku, a w 

przypadku jej braku od granicy nieruchomości 
7. wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym 
8. sieć wodociągowa – przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będącymi w posiadaniu Usługodawcy 
9. sieć kanalizacyjna – przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki, będącymi w posiadaniu Usługodawcy 
10. ścieki – ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9, 10 i 11 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ  II 
MINIMALNY POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
 
§ 3. 
Poziom świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę o odprowadzania ścieków określa umowa zawierana między Usługodawcą a Usługobiorcą. 
§ 4. 

1. Woda dostarczana Usługobiorcom powinna odpowiadać wymogom określonym w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw zdrowia. 
2. Wymagane ciśnienie wody dostarczanej Usługobiorcy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw infrastruktury. 

§ 5. 
Ścieki odbierane od Usługobiorcy i odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi muszą odpowiadać warunkom wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych określonym w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw Infrastruktury. 
 
ROZDZIAŁ  III 
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 
 
§ 6. 
Usługodawca zapewni zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody:  

1. w wymaganej ilości i jakości 
2. pod odpowiednim ciśnieniem 
3. w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z możliwościami technicznymi urządzeń wodociągowych. 

§ 7. 
1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, nie spowodowanej brakiem energii elektrycznej, Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji. 
2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym pogorszeniu jakości wody, Usługodawca informuje Usługobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich 

wystąpieniem. 
§ 8. 

1. Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanych urządzeń wodociągowych. 
2. Usługodawca instaluje, utrzymuje i wymienia u Usługobiorcy wodomierz główny na koszt własny, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność wymiany lub naprawy nastąpiła z winy Usługobiorcy. 
3. Usługodawca dokonuje na koszt własny remontów i napraw przyłączy wodociągowych od sieci wodociągowej do studzienki z urządzeniem pomiarowym, a w przypadku braku studzienki od głównej sieci do obrysu budynku (gdy 

wodomierz znajduje się w budynku). 
§ 9. 
Usługodawca odbiera ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności: 

1. odbiera ścieki w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z możliwościami technicznymi posiadanych urządzeń 
2. odbiera ścieki o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami 
3. dokonuje na koszt własny niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych będących w jego eksploatacji, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Usługodawcy 
4. dokonuje na koszt własny niezbędnych napraw przyłączy kanalizacyjnych od pierwszej studzienki od strony budynku. 

 
ROZDZIAŁ  IV 
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 
 
§ 10. 
Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług w zakresie zaopatrzenia w wodę zgodnie z ustawą i niniejszym Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Puck. 
§ 11. 
Usługobiorca jest zobowiązany do: 

1. korzystania z przyłącza wodociągowego wyłącznie w celach określonych warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz umowy zawartej między Usługodawca a Usługobiorcą 
2. zapewnienia niezawodnego działania wodomierza głównego poprzez odpowiednie jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami warunków atmosferycznych, przed dostępem osób nieuprawnionych 
3. prawidłowego utrzymania i zabezpieczania pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, w którym zainstalowany jest wodomierz główny 
4. użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej 
5. zawiadamiania Usługodawcy o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego oraz awariach na przyłączu wodociągowym. 

§ 12. 
Usługobiorca nie może przemieszczać wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zakłócać ich funkcjonowania, zrywać umieszczonych na nich plomb i osłon oraz wykorzystywać instalację wodomierzową do uziemiania urządzeń 
elektrycznych. 
§ 13. 
Wodomierze zainstalowane u Usługobiorcy, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie obciążają Usługobiorcę. 
§ 14. 
Usługobiorca jest zobowiązanych do odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy. 
§ 15. 
Usługobiorca jest zobowiązany do: 

1. korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych  w warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą 
2. użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej 
3. powiadamiania Usługodawcy o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci kanalizacyjnej 
4. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji wewnętrznych i przyłączy kanalizacyjnych. 

 
ROZDZIAŁ  V 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 
 
§ 16. 
Usługodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na wniosek przyszłego Usługobiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz po przedstawieniu tytułu prawnego do 
rozporządzania nieruchomością. 
§ 17. 
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy złożyć: 

1. w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 
2. w terminie 7 dni od dnia nabycia lub stania się właścicielem nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. 

§ 18. 
1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymania przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zasad usuwania ich awarii. 
2. Umowa określa miejsce wykonywania usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. 
3. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony. 
4. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy. 
5. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy za usługę lub adresu do korespondencji. 
6. Rozwiązanie umowy może nastąpić: 

 za porozumieniem stron 

 z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie 

 na skutek odstąpienia Usługodawcy od umowy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. 
§ 19. 
Umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące: 

1. ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia 
2. sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń 
3. praw i obowiązków stron umowy 
4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 
5. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. 

§ 20. 
Po rozwiązaniu umowy Usługodawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. 
 
ROZDZIAŁ  VI 
SPOPSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH. 
 
§ 21. 
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Usługodawcę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.  
§ 22. 

1. Przy rozliczeniach z Usługobiorcą, Usługodawca obowiązany jest stosować taruje zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Puck bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy. 
2. Taryfikator ceny i stawki opłat nie podlegają ustaleniom w oparciu o ustawę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków. 
3. Usługodawca ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Puck. 

§ 23. 
1. Ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 
2. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie przyjętych norm zużycia wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw Infrastruktury. 
3. W przypadku awarii wodomierza oraz braku dostępu do wodomierza z winy Usługobiorcy stosuje się średnie zużycie wody z ostatniego okresu obrachunkowego. 
4. W przypadku poboru wody z własnego ujęcia Usługobiorcy, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przez Usługobiorcę. 

§ 24. 
Usługodawca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Usługodawcę w okresach obrachunkowych określonych w umowie. 



 
ROZDZIAŁ  VII 
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA. 
 
§ 25. 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 
2. 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. 
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających uwarunkowań technicznych umożliwiających 

realizację usługi. 
4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Usługodawcą oraz uzyskanie zezwolenia z Urzędu Gminy Puck na przyłączenie do sieci gminnej. 

§ 26. 
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do wodociągowej lub kanalizacyjnej sieci powinien zawierać: 

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 
b) adres podłączenia nieruchomości, 
c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 
d) datę i podpis wnioskodawcy, 
e) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 27. 
1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
2. Warunku przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania. 
3. Warunki przyłączenia powinny określać: 

a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody 
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków 
d) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 28. 
Usługowcy przysługuje na zasadzie wyłączności, prawo dokonywania połączenia nowych przyłączy do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich uruchomienia. 
§ 29. 
Usługodawca w ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dokonuje następujących czynności: 

1. sprawdzenia wykonania przyłącza przed jego zasypaniem, nadzoruje dokonywanie połączeń do sieci oraz bierze udział przy uruchomieniu przyłącza, 
2. sprawdzenia czy został wykonany geodezyjny pomiar powykonawczy przyłącza, którego jeden egzemplarz należy przekazać Usługodawcy, 
3. przed zawarciem umowy Usługodawca dokonuje końcowego odbioru, celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza, 
4. za czynności i odbiór, o których mowa w § 28 Usługodawca pobiera opłaty. 

§ 30. 
Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać: 

a) datę odbioru, 
b) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie, 
c) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicę, materiał i długość, 
d) dla przyłącza kanalizacyjnego rodzaj odprowadzanych ścieków, 
e) skład komisji dokonującej odbioru, w tym Usługodawca i wykonawca przyłącza, 
f) podpisy komisji.   

 
ROZDZIAŁ  VIII 
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH 
 
§ 31. 

1. Poziom dostępu do usług wodno-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych Usługodawcy opracowane na podstawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

2. Potencjalni odbiorcy mogą wysłać informacje dotyczące usług u Usługodawcy, który udostępni do wglądu: 
a) niniejszy regulamin 
b) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
c) udzieli informacji o możliwości podłączenia nieruchomości do sieci. 

 
ROZDZIAŁ  IX 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY, WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 
 
§ 32. 

1. Usługodawca zobowiązany jest do informowania Usługobiorcy o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Usługodawca powinien uprzedzić Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co  najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zakłóceń. 

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Usługobiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 
§ 33. 
Usługodawca ma prawo ograniczyć lub wstrzymać dostawę wody i odprowadzenie ścieków wyłącznie z ważnych powodów, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorcy w przypadkach gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także związane z przyczynami technicznymi. 
§ 34. 
Usługodawca jest wolny od odpowiedzialności w przypadkach, gdy przerwa lub ograniczenie usług wynikłych z : 

a) działania siły wyższej w tym siły przyrody  
b) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych 
c) działań lub zaniechań osób trzecich, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  
d) z powodu nagłej awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

§ 35. 
1. Usługodawca ma prawo pobierać próby wody i ścieków w uzgodnionych punktach kontrolnych do analizy laboratoryjnej w celu zbadania ich zgodności z obowiązującymi normami określonymi w odrębnych przepisach. 
2. Usługobiorca nie może odmówić ani utrudniać pobieranie prób. 

§ 36. 
Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy. 
 
ROZDZIAŁ   X 
STANDARDY UBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG. 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANA INFORMACJI W ZAKRESIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWARZANIA ŚCIEKÓW 
 
§ 37. 
Usługodawca powinien zapewnić Usługobiorcom należyty poziom usług. 
§ 38. 
Usługodawca jest zobowiązany do udzielania Usługobiorcom pełnej informacji dotyczącej realizacji usług a przede wszystkim informacji objętych niniejszym regulaminem oraz zawartych w taryfie. 
§ 39. 
Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia na życzenie Usługobiorcy informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu: 

a) 24 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług 
b) 14 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług. 

§ 40. 
1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Usługodawcy lub listem poleconym. 
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. 
4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 

 
ROZDZIAŁ  XI 
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 
 
§ 41. 
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Usługodawcy są: 

a) Powiatowa Straż Pożarna  
b) jednostki ochotniczych straży pożarnych 
c) Usługobiorcy posiadający zabezpieczenia przeciwpożarowe wewnątrz na nieruchomości. 

§ 42. 
1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Usługodawcą . 
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe powinien być opomiarowany. 

§ 43. 
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe są zobowiązani do: 

a) powiadamiania Usługodawcy o miejscu pożaru w terminie nie dłuższym niż 2 dni od jego wystąpienia. 
b) składania informacji na piśmie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podając datę wystąpienia pożaru oraz wielkość poboru wody i czas trwania rozbioru w terminie 5 dni od wystąpienia poboru. 
c) Powiatowa Straż Pożarna dwa razy do roku tj. w czerwcu i grudniu przedkłada Usługodawcy informacje o zaistniałych przypadkach poboru wody na cele przeciwpożarowe. Informacje powinny zawierać datę, miejsce i wielkość 

poboru wody i czas trwania poboru. 
 
ROZDZIAŁ  XII 
INNE POSTANOWIENIA 
 
§ 44. 

1. Usługobiorcy chcący posiadać rozliczenie wody na cele podlewania ogródka przydomowego zobowiązani są zwrócić się z zapytaniem o takie możliwości do usługodawcy. 
2. Usługodawca określi warunki montażu dodatkowego wodomierza oraz dokonuje jego odbioru po zamontowaniu przez Usługobiorcę.  

§ 45. 
Usługobiorca nie powinien dokonywać zabudowy oraz nasadzeń drzew lub krzewów nad przyłączeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie 3m. 
 
ROZDZIAŁ  XIII 
PRZEPISY KOŃCOWE 
 
§ 46. 
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawne, a w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 123 
poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi wydawanymi na tej podstawie. 
§ 47. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia za żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu. 
§ 48. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 
§ 49. 
Traci moc Uchwała nr XLIX/94/02 Rady Gminy Puck z dnia 26 września 2002 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków i Uchwała Nr XLI/33/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck. 
§ 50. 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 
 
 



UCHWAŁA NR XVII/39/12 RADY GMINY PUCK 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/66/06 z dnia 13 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz.858 z późn. zm.), art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
§ 1. Dotychczasową treść § 34 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puck zastępuje się treścią w brzmieniu: 
„§ 34. Usługodawca jest wolny od odpowiedzialności w przypadkach, gdy przerwa lub ograniczenie usług wynikają z: 
a) działania siły wyższej, w tym siły przyrody, 
b) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jeżeli wystąpiły one z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, 
c) działań lub zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, 
d) z powodu nagłej awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 
Ustalenia zawarte w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (decyzja Wójta Gminy Puck z dnia 28 października 2008 r. OŚiGW.7034-
205/08): 
 

DATA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 1 stycznia 2009 r. 
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: działalność polegająca na odbiorze ścieków od odbiorców i odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. 
 
OBSZAR DZIAŁANIA: Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck 
 
WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG KANALIZACYJNYCH 
1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w 
przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
2. Zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania 
możliwie niskich kosztów prowadzania działalności objętej zezwoleniem. 
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 
4. Przedsiębiorstwo realizując niniejsze zezwolenie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze jego działania. 
 
WARUNKI, ZAKRES I TRYB KONTROLI REALIZACJI ZEZWOLENIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności: 
a) ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania, 
b) ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania, 
c) ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy. 
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Wójtowi Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o: 
a) realizacji skarg i wniosków, 
b) występujących awariach, 
c) wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, 
d) jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków. 
3. Wójt Gminy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jego działalności. 
 
PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM 
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów oraz opłat świadczonych usług. 
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ustalania opłat w oparciu o niezbędne przychody, których wartość pokrywa uzasadnione wydatki związane z eksploatacją utrzymaniem i rozwojem urządzeń kanalizacyjnych, ponoszonych dla 
zapewnienia odpowiedniej jakości usług - z uwzględnieniem kryterium racjonalizacji prowadzenia działalności. 
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do uwzględniania przedsięwzięć racjonalizujących odprowadzanie ścieków w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. 
 
WYGAŚNIĘCIE LUB COFNIĘCIE ZEZWOLENIA 
1. Zezwolenie wygasa: 
a) w związku z likwidacją podmiotu, na którego wniosek zostało wydane, 
b) w związku z zaniechaniem przez Przedsiębiorstwo działalności objętej zezwoleniem. 
2. Zezwolenie może być cofnięte: 
a) za zgodnym porozumieniem stron, 
b) na skutek rażącego - systematycznego nie wywiązywania się przedsiębiorstwa z zadań określonych w niniejszym zezwoleniu oraz w regulaminie odprowadzania ścieków, o czym Przedsiębiorstwo winno być uprzedzone, 
c) utraty przez Przedsiębiorstwo innych pozwoleń niezbędnych dla realizacji podmiotu zezwolenia, 
d) ze względu na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa określone w odrębnych przepisach. 
 
WARUNKI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ COFNIĘTE BEZ ODSZKODOWANIA 
1. Zezwolenie może być cofnięte Przedsiębiorstwu bez odszkodowania w następujących przypadkach: 
a) w związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających z zezwolenia, 
b) gdy przemawia za tym ważny interes państwa lub wynika to z realizacji przepisów o obronności i bezpieczeństwie państwa, 
c) utraty przez Przedsiębiorstwo zdolności wykonywania zadań objętych zezwoleniem, 
d) upadłości, lub likwidacji przedsiębiorstwa, 
e) gdy cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek Przedsiębiorstwa. 
2. Cofając zezwolenie Wójt Gminy wskazuje sposób wykonywania działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie do czasu uzyskania zezwolenia przez inne przedsiębiorstwo. 
 
 

 

 
 
 

 


