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UCHWAŁA NR vI/t89/I9
RADY N{IAJSKIEJ W &ODZI
z dnin ó marca 2019 r,

w sprawlo przyjęcla Regulnminu dostnrcennia wody i odprowadzania ścieków na terenie

Miasta Łodzi.

Na podstawie art. 18 u$t,2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samotządzie
gminnym CIz.U.z2018r. poz'994, 1000, l349,l43Ż i2500) ofaz 8$. 19 ust' l_3 ustawy
zdnia 7czerwoa 200l r. ozbiorowym zaopatmeniu wwodę izbiorowym odprowadzaniu
ścięków (Dz' U. z2al8 r. poz. tl52i t6z9), Rada Miejskaw Łodzi
uchwala,

cł nnstępuJol

$ l. Ptzylmuje się Regulamin dostarczania wody iodprowadznnia ścieków na tęrenie
Miasta Łodzi, stanowiący załącznik dp uchwaĘ,
$ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się Prezydentowi Miasta

Łodzl

$3.Uchwała wohodzi wżycie po upływie l4dni od dnia ogłoszenia wDzienniku

Urzędowym Wojewódatwa ŁÓdz.kiego.
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Załącznik
do uchwały Nr VI/l89/19

Rady Miejskiej w Łodzi
zdnia6 rnaroa 2019 r.

Regulłmin dostnrczanla wody i odprowadzania śclekÓw na teronie Minsta Lodui
Rozdzial I
Postanowienia ogólne
$ l- 1.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania śoiekÓw na tęręnię Miasto Łodzi,
dalej Regulaminom, olaeśla prewa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług świadczonych przez to przodsiębiorstwo na'ńrgnio

ryqy

Miast'a Łodzi.

są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami
7 czelwca 200l
o zbiorowym zaopatrzeniu w *odę i źuioiowym
odprowadzaniu ścięków (Dz.U. zŻ0l8 r, poz. 1152).
3. Przedsiębiorstwo wodociąEowo_kanalizacyjne dostarcz& wodę lub odprowadza ścieki
na podstawie pisemnej umowy' o zwpatąenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej
m iędzy przedsi ębiorstwom wodociągowo-kan alizacyjnym a odbioroą usfu g'
2. Postanowienia Regulaminu

ustawy

z

dnia

r.

$ 2. Ilekroó w Regulaminie jest mowa o:

l) ustawie ' rozumię się plzez to ustawę z dnią 7 ozęnnca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu
2)

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

wymaganiach teahnioznych - rozumie się przęz to okroślanępisomnio pruez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki tęohniczne na budowę -sieci
wodociągowej lub sięci kanalizacyjnej oraz na podłączonie nieruchomości do tycir sieci'
stanowiące podstawę do opracowania dokumantaój i teohn ioznej,

Rozdzial2
Minimalny poziom'uslug świndczonychprzez przedsiębiorstwo wodociągowo_
kanaliznryjne w znkresie dostłwy wody

.

$ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaoyjne ma obowiązek:

l) dostarczaó odbiorcy usług wodę w sposób ciągły i nięzawodny w ilościnie mniejszej niż
0,5 m3 na dobę;
2) zapewnil dostawę wody pod oiśnieniem, nio mniejszym niż 0,08
MPa pruy zewo;1,;ę za

wodomięrz9m głównym zainstalowanym na pnyłączu wodociągowym;
_.
3)z1pewnió dostawę wody.przoznaozonej do-spoĘoia prrłzlidzi oiutos.i iparametrach
nieprzokraczających wymienionych włńości:tęlazo zóo pg Fę/l; rnangan so
ńs Mnil;;on
amonowy 0,50 mg NH4+ll;_az.otany 50mg No3-/l; azótyny 0,501ng tloź.lt; barwa
akceptowalna i bez nieprawidłowych zmianl mętnośó t Nru; pH 6,5-915;
4) prowadzić regularną kontrolę jakośoi wody;
5) zapewnió spawnośćtechniczną i prawidłową eksploatację vrządzei
wodooiągowyoh,
przyłącry wodooiągowyoh oraz wodomięrza głównego, biaących w póiiauaniu

przedsiębiorstwa wodooiągowo.kanalizacyjne go;
6) zleoiÓ, na.pisomny wniosek odbiorcy usĘ, iyi<onanie oksperlyzy
wodomierza głównego
przez włnściwyorgan administraoji miar, w colu sprawdzłnii pru*idło'ośoijego;;kazan,

Id:
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w przyPadku stwierdzenia przez ton ofgąn jego wadliwego działania poniośćkoszty

ekspertyzy;
7) udostępnić zastępczy punkt poboru wody w oiągu 4 godzin od wysĘpienia awarii urądzeń
wodociągolvych i przyłączy, o których mowa w pkt, ś.
$ 4.

odbiorcą usfug me prawo:

l) do niepnerwanych dostaw wody odpowiadającej wymaganiom w zakrosio ilościi ciśnienia
określonych w Rogulaminie oraz umowie o ńopatr"enio w wodę;
_.
2) zgłaszania przcdsiębiorstwu wodociągowo"kanalizacyjnemu roklnmecji dotycących
nieprawidłowago wykonywania przez nie usfug oraz nalęznośoi naliczonych za dostawę
wody;

3) Żądania

pzeprowalz9nia ekspeĘry funkojonowania wodomięlzn głównego przęz

właściwyorgan łdminishacji miar;
4) do bczpłatnego ko-rzysjania z zastępozyoh punlrtów poboru wody pneznaczonej do
-wóoy

spożycia pruez ludzi

w$5ust,3Regulaminu;

w

przypadkach przerw

5) uczestniczenia w kontroląoh przoprowadranyoh

kanalizacyjne.

w

wskańych

dostawie

przez przedsiębiorsnvo wodociągowo_

Rozdzial3

.

sposób postępowania w plzypadku zakłóceń i niedotrzymania ciąglości ustug
zaopatruonin w wodę oraz wymiana informacji z tym związanych

$ 5.1' Przedsiębiorstwo wodociągowo.kanalizaoyjne m& prawo ograniozyó lub
wstrzymać świadczenie usfug wyłąozrńę zważnych powódów, w szózególnosł, pzeii jest
to

uzasadnionę potrzebą ochrony życia lub zdrowia tudzkiago, śrojowiskaiaturńnego,
potrzebami przeciwpożarowymi, a takżę przyazynami tecń'nioznymi. Nie
to
-z
przcdsiębiorstwa wodociągowo-kanaliraeyjnego
obowiązku zastosowania"*utniu
wszęlkioh
dostęprry*ch mu sposobów na złagodzenie tych uóiązliwośoi dia odbioroów usług.

2.Przędsiębiorstwo

.

wodociągowo-kanalizacyjbe

ma

obowiązek

usług o mająoej nastąpić przerwie w dostswie wody iowiadomienia
spowooówane.j
.
:yk9lyw$iem planowanych prac konserwacyjnych, remontowyoh, moóemizacyjnych bń
odbiorców

likwidacyjnych,

naprawczych
.i ptzeglądowycńj poprzezl zamieszczenie powiadomilnia na
stronie internetowej przedsiębiorstwa
wodoclągowołanalizacyjn€go or&z ogłoszenia

rozwieszonego na tergnt9, na którym ma nastąpió pruęnva w aosiawie wody
lub"poprzez
_

dostarczenie pisemnej informaoji do odbioroy u'ług:
l) gd{ planowana przę'rwa w dostawie wody nie będzie przekraczaó 12 godzin _ co najmniej
na_dzień przed planowanym wyłąozeniem wody;
_.
Z)gdy planowala przorwe w dostawie wody bęilzie pzekraczać 12 godzin. oo
najmniej na
2 dni przed planowanym wyłąozeniern woay,

w przypadku. spowodowanej wykonywaniom planowanyoh
w u:t.
Ivneruł w dostawie wody przekraczającej l2 godzin
wodociągowo'kanolizacyjne
3-

usług o jogo lokalizacji,

prac

opisanych
irueosię|iorstwo
zapownia zastępczy punki po"boru *Jdy, inforrnując oduioroó*

Rozdzial4
Minimalny poziom-usług.świadczony1h przez przertsiębiorstwo wodociągowoka nalizacyj nc w złkresle orlprowadzan ia ścieków
$ 6. Pnedsiębiorstwo wodociągowo'kaualizacyjnę ma obowiązek:

Id;

Podpisany

$trona

.i
I

l) nr-z11'ownć

I

I

do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzan ę
Wzęzodbiorców usług
w ilośoinie mńiejszej nD 0,5 m] na dobę;

zapewnić zdolnośó posiadanych wządzeń kanalizaoyjnych otaz pnyłączy do
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
3) zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizaoyjnej iptzyłąory będącyoh w posiadaniu
2)

;'

pzed sięb iorstwa wodoc iągowo-kanal izacyj ne go
4) kontrolowaó ilośó i jakośó odprowadzanych ścicków;

5) informowaó odbiorcę usług o wynikach kontrolijakości śoięków w pnypadku stwierdzęnia

ponadnormatywnogo poziomu zaniecty szczeń.

$ 7. Przedsiębiorsnuo wodociągowo-kanal izacyjne ma prawo

:

1) kontrolować sprawnośćwewnębznej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń do

podczyszczania ścieków będąoych własnościąodbioróy usług;

2) naliczyó odbiorcy usfug opłaty dodatkowę określone w tnryfle zawvierdzonej decyzją

organu tąulacyjnego bądźwprowadzonej wżyoie zgodnio zut.}4f ust.-2ustawy,
pmypadlu przeĘoczenia dopuszozalnych *a'unkó* określonych w umowie

w

o odprowadzaniu ściekÓw.

$ 8. Odbiorca usfug ma prilr/o:

l)do.nieprzorwenego odprowadzanig ścięków do posiadanych przez pnedsiębiorstwo
wodociągowo.kanalizacyjne urządzeń kanalizacyjnyoh;

_

2)z$aszania reklamacji
wysokości ńaiiczonych należnościza odprowadzone
-doĘczących
ściekioraz nieprawidłowego
wykonywania usfug przei przedsiębiorstrro *"i"oiąl"*'kanalizacyjne;

3)

uczestriozenia w kontrolach przeprowadzanycb przez prz.edsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne,

Rozdzial5

sp_osó! postępowani1w pyypadku znkłóceń i niedotraymania ciąglości
uslug,
poĘających nn odbiorue ścieków oraz wymiana informacj iztym-awląz""';;
$ ?. l.. W pnypadkach ograniczsnia w odbiorze ścieków, hóte nasĘpiły:
l).1z.w1ązku z wykonywaniem prac konserwacyjnyoh, romontowych, mJJ*inira'yinyoh
lub
likwidacyjnych;
2) w związku z konieoznościąusunięcia awarii;
3)

w

sytuaoji nadzwyczajnęj, Powodującęj zagtożenie dla ludzi

przedsiębiorstwo wodociągowo-kannlizacy1ne-zap"ńia

.

i środowiska;

zantępczy sposób odbioru ścieków.

2'Ptzedsiębiorstwo. wodooiągow*t<ńa$aovjno ma obowiązek powiadomió
odbiorcę
mająoym nastąpió ograniczłniu w odbiorzó śpi'.kó*
9
wy[onywani.ń
prac. konserwacyjnyoh,. remontowycłt lub modernizaoyjnych
'po*óoo*unym
poprzoz: zamięszozonio
powiadomienia na stronie internetowej przedsiębiorsnva
oraz
ogłoszcnia rozwioszone na. teronio,.n1 kió.y* ńa nastąpić'ófńiągowo-Lunalizacyjnego
ograniczenie w odbiorzo ścieków,
lub poprzez dostarczenie.pisemnej inlbrmĘi do odbioróy u'łig,
t) sd'y planowanc ograniozonie w cldbiorze_ścieków niu lęo"ii przekraczało
12 godzin - co
najmnicj ną 1 dzień przed planowane pĘcrwą;
_.
2) ed/ r.Ęno1an9.ogrłniczonię w odblorzo róiekow będzie pnelłaczało
12 godzin
co
usfug

najmniej na 2 dni przed planowaną przęrwę.

-
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$zczególowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami uslug

$ l0. l.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiqzang do zawarcia
urnowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, któĘ nieruchorność
została prryłączona do sięci l ktÓra wystąpiła z pisemnym wnioskięm o zawaroie umowy.
Utnow&, może byÓ ząwsrtil z osobą, ktfuą posiada Ętułprawny do korzystania
z nieruchomości, do której ma być dostarozana woda lub z której mają być odprowadzane
ściekialbo z osobą, która kolzysta z nieruohomości o nieurogulowanym stanie prawnym.
W przypadku nisruohomośoi zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wiólolokalowymi umowa zawierana jest z liłaścicielęmlub aarądcąnięńohomośoi.
2. Wniossk o zawarcio umo]vy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie śoieków
z prłedsiębiorstwęm wodooiągowo-kanalizacyjnym powinion w szozegÓlnośoi olaeślać;
t) imię i nazwisko, adręs zamęldowanio, Pęsol lub nszwę firmy, adros siedziby, REGON,
NIP, KRS oraz adres korcspondencyjny;
2) wskazanię nieruchomości, dla
3) oświadczenię wnioskodawoy

któĘ

wnioskodawca chcę zawrzęć umowę;

czy nieruchomośó jest podłączona do sięci wodociągowej

pruedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizaoyjnego

orąz ozy posiada własne ujęoie wody;

czy nieruohomośćjest podłęczona do sieci kanalizacyjnej
przodsiębiorstwa wodociągowo_kanalizacyjnego lub ęzy odprowadza ściekido

4) oświadczenie wnioskodawcy

przydomowej oczyszcznlni ścieków albo zbiornika bez.odpĘwowego;

5) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie oele będzie wykorzystywał dostarczoną wodęl
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodĄu ściekibędą odprowadzane na podstawie

zawartsj umowy;

7)

tytuł prawny do korzystania

z nioruchomości

lub

oświadozenie o korzystaniu

z nieruohomości o nieuregulowanyrn stanie prawnym;
Przykładowy wniosek o zawarcie umowy jęst udostępniony na stronio internetowej
przedsiębiorstwą wodooiągowo-kanalizacyjnego'
3. Integralną częściąumowy dla odbiorcÓw usfug wprowadzającyoh ścieki
przemysłow9 d9 unądzeń knnalizaoyjnych przedsiębiorstwa wodooiągowo-kńatizacyjnego
sązałączniki' określająoe warunki wprowadzania i konholj tych ścieków
$ l l. Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące;

l)ilościi jakości świadczonych usług wodociągowych

ioh świadczenia;
2) sposobu i terminÓw wzajomnych rozliczcń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4}

warunków usuwłnia

a1{i

lub kanalizacyjnych oraz warunków

ptzyłącry wodociągowych lub prryłącr.ry kanalizacyjnych

będących w posiadaniu odbioroy usług;
5) procedur i warunków kontroli utądzeńwodooiągowych i kanalizacyjnych;
6) ustaleń zawarlych w zezwoloniu;
7) okresu obowiąlywaniaumowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Jd:
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Rozduinl T

Sposób rozliczoń za dostargzaną wodę i odprowadzane ścieki

$ 12. l. Rozliczanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizaoyjnego zodbiorcą usfug
odbywo na podst*wie taryff zatwierdzonej decyzją orgenu regulacyjnógobądźwp'o*'d"on{
w.zyoje zgodnie zart.}4f ust'2ustawy oraz ilościdostarczonej wóoy iodpiowadzonyoń
ścieków w okresie rozliozeniowym.
2' Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy
o zaopatrzcnic w wodę lub odprowadzanię ściękÓw'
3. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki, spowodowana wejściemw żyde nowej
taryfy, nio wymaga zmiany umowy.
4. w przypadku, gdy zmiana opłat następuje w okresie między odczyt'ami, zvżycie
wody lub ścieków przed i po zmianie zosĘo ustalone proporcjonalnię do upływu czasu lub za
zgodą odbiofcy usług następuję rozliczenle nn dzleń wejśóia w życie nowej tunył.
.5.Pruedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizaoyjne ogłasza taryfę wlokalnij prasie ina
stronie intemetowej w terminio właściwymdo jej ogłoszenia'

Rozdział 8

Sposoby zalatwiania reklamacji
$ 13' l. Reklamacje dotyoąoe usfug świndczonyohprzez przedsiębiorstwo
wodooiągowo'kanalizacyjno winny byl zg!'aszane wterminie l4dni robbozyoh'od dnia
powstania stanu faktycznggo' którego dotyczy reklamacja.
2. Reklamacja Powinna zawisraól
l) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy usfug;
2) przedmiot reklamncji;
3 ) puedstawienie oko licznośc i uzasadniaj
ących reklamacj ę;
4) adres nieruchomości, gdzie miało miejsce niewykonanic lub nienależyto wykonanie usfugi;
5) podpis odbiorcy.
3. Płzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie,
''
nie dłużejjednak' niż wtęrminię 14 dni robocrych od dnia jej wniesienia,-W szczególnych
pruypadkach wymagającyoh dodatkowych ustaleń lub wykońania ekspeĘzy wodómiórza
cł{y|ego lub urządzenia pomiarowego termin może być wydfużony, ńie *ię."i jednak niż
o 45 dni, o czym odbiorca zostaniE pisemnie poinformowany.'

-

4. Pęedsiębiorsfivo wodooiągowo-kanalizacyjnc udziela odpowiedzi

w formiE piscmnej.

krunki

na reklamacje

Rozdział 9
pmylączenia do sieci

$ 14. l. osoba ubiegająca się o przyłączenie nięruchomoścido sięci składa w sisdzibio
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjncgo pisemny wniosek o wydanie wymagań
technicznych podłączenia nięruchomośoi do urządzóń wodóciągowych lub kanatizaoyjnyoń
Wniosek o wydanie wymagań technicznyoh powinien Łwieraó w szczególności:
.2.
l) imię i nazwisko 1naz19). wnioskodawoy, względnie sposób reprezentacji ilnio*kodawcy
wraz zdokumgntem (lub jego kopią) poŃierdzającym jej'prawidłorłośó,aw razie
działania wnioskodawcy przęz prz,edstawiciol'a __ poostańę - umocowanią adres do
2)

korespondonoji;
adres nieruchomośoi,.. która ma byó prayłączłnapoprzęz podanie
(miejscowośó, nazwa ulicy i numor o.uz numęi ewiaencyjnf

działki);

Podpisłny

jej położenia
l
'
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3) rodzaj pruyłqczenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) planowaną wielkośó poboru wody, jej przeznaozęnię lub planowaną ilośćodprowadzanyoh
ścieków i określęnieich rodzaju ze wskazaniem przewidywanej iiości i rołzaju ścisków
przemysłowych oraz rodzaju działalnościgospodarozej, w wyniku której będą powstawaĘ

ścięki;

5) datę ipodpis wnioskodawcy.

. Przykładowy wniosek o wydanie wymagań technicanyoh jest udostępniony na stronie
internetowoj pIzedsiębiorstwa wodooiągowo_kanalizaoyjnego.
3.Do wnlosku, októrym mowa wust.

l,

osoba ubiegająca

się

optzył1oz.euie

nieruohomości do sieci'załącza oświadczenie oprawie do dyspońowania-nierucńomością,
-o
która ma byó ptzyłączana, 8 W przypadku ńicruchomośii nieuregulowanym stanie
prawnym' opis statusu prawnego Ę osoby w stosunku do nieruchomości,
4. Jeżeli istnieją techniczne możliwościświadczenia usług wymagania technicznę
przyłąozenia do sioci są wydawane w terminię do 2l dni robooaychia iłoteńiawniosku wraz
z komplotem załączników, W przypadkach szczególnie skomplikowanych tęrmin ten może
zostnó przedfużony nie więcej jodnak niż do 42 dni roboozyoh, o czym należy poinformować
wnioskodawcę.
5. W razie braku rnożliwościprzyłqczenia nieruohomości do sieci, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizaoyjne wlerminie 21 dni roboozych od otrzymania wniosku informuje
na. piśm.ie
.o.tym fakoię ubiegającogo się o przyłąazenie, wsiłazująo prryozyny, któie
uniemożliwiaj ą przyłączeni e'
6' Wymagłnia techniozne są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

$ 15. 1. Nieruchomo{ć m9że być podłączona do sisci wodociągowoj, gdy posiada
rozwiązanie gospodarki ściekowejzgodne z art, 5 ust. t pki z ustari.y- z dnia
_
13września1996r, outzymaniu czystościiporządku wgminaóh (Dz.U. zŻ0l8r.
poz,l454) _ za wyjętkiem przyłącza służącegodo dostaw wody do oelów budowy lub do

oglów rekreacyjnych.

2. odbiorca usług może zleció serwisowanio wybudowanego pruyłqcza
przedsiębiorstwu wodocięgowo.kanalizacyjnemu na warunkac}r określonych wodięńnej
umowię.
3. Pnedsiębiorstwo. wodociąBowo-kanalizacyjne może na wniosek odbiorcy usfug
zapewnió dostawę wody z sieci wodociągowej na oele ocluony przeoiwpozarow{
nieruchomości, o ilo istnieją możliwościtechniczne.
4. Włączenie dopływu wody oraz zainstalowanie wodomiorza głównego dokonywane
jest Ęruez przedsiębiorstwo wodociągowo_kanalieacyjne po speinieniu* następujących
warunkówl
l) złożona została dokumentacja- powykonawcza w rozumioniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia
_ T.lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.poz. eA2):
2) złażonyzostał pisemny wniosek o zawarcig umowy;
3) dokonano odbioru tochniczneg o przyłącza wodo oią gowego'
5' Uruchomienie przyłącza kanalizaoyjnego następuie po spełnieniu następujących
warunków:
I) złożonazostała dokumentacja powykon awcza w rozumienirr ort. 3 pkt 14 ustawy
z dnia
T lipca 1994 r. *Prawo budowlane;
?r| zł2żony został pieemny wniosek o

zawarois umowy o odprowadznnie ścieków;
3) dokonano odbioru teohniozneg o prryłąozakanalizaryjnogo.

6:
łl1 Plz!łąc.zy wodociągowych realizacja wtąóżenia imontaż wodomierza następuje
w terminię 3 dni roboozych po spełnieniu warunlÓw, o których mowa w
ust. 4.

Id:
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7. Przedsiębiorstwo wodooiągowo " kanalizaoyjne rozpooryna świadczenie usług:

ścigkÓw - w dniu odbioru techniozrrego przyłącza;
2) zaopatrz"enia w wodę - w dniu montażu wodomierza.
8. odbiorca usfug zobowipny jest do zawarcia umo}vy o zaopatrzenie w wodę lub

l) odprowadzania

i
I
I

i
I

!

!

ł

odprowadzanie śoioków w terminie 7 dni od daty montażu wodomierza lub odbioru

techn iczneg o prryłEcza,

sposób dokonania

*ffi3lll' *"nsnogo przyłączr

$ l6.1.osoba ubieg*jąca się oprzyłączenię nięruchomośoi do siegi powiadamid
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanym terminie rozpoozęcia budowy
prz,yłącza nie pózniej niż na 7 dni ptzed datą rozpoozęcia, poprzozzłożęnie,'zlooinia kontroii
inwostyoji".
2' Pmedstębiorstwo wodooiągowo-kanalizacyjne puystępujo do odbioru przyłącza po
uprzednim powiadomieniu przoz inwestora przyłąor-a o gotowości do odbioru, w tórminie
nie dfuższym niż 5 dni roboczych od daty prayjęcia zg|aszenia'

W

ramach prap związanych z odbiorem ptryłącza, przedsiębiorstrvo
$ 17. 1.
wodooiągowo'kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanyoh
irac 'arydanymi
wymaganiami technicznymi oraa projektęm budowl anym przyłączu.

'

2. określone w dokumentacji technicznej próby, odbiory częściowe oraz odbiór
końcowy są przeprowadzane pray udziale upoważnionych przeditawicieli przedsiębiorstwa
wodooiągowo-kanalizacyjnego i inwestora prcyłącra,
_ .3. odbiór wykonywany jest przed zasypaniem pruyłąaza. Wszelkie odcinki przyłącza
ulegające zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaśrsćdoodbioru przed zasypaniem.
4' odbiór pruyłącza wykonywany na podstawie dokumentaoj i, zawierającój :
-'
l ) wymagania tęchniczre przedsĘbioritwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

2) opis technlczny;

3) plan sytuacyjny sporządzony na mapio do oelów projektowyoh w skali l:500;
4) profile ptzyłąaza;

5) uzgo{njęnio projektu przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizocyjne i/lub

uzgodnienie usytuowania plzyłącra, o

ile

było ono wymagang w wymaganiaoh
technioznych wydanyoh przezprzedsiębiorstwo wodooiągowo-kinatizacyjne;
-

ó)decyzję zozwalającą na umięszczenie urządzeń wpŃie drogowymi-jezeti taka była
wymagana;

na zajęcie pasa
?8) do:yzję
szkic inwentaryzacji

drogowego na czas prowadzenia robót, je*eli taka była wymagana;
geodozyjnej.

a

$ 18' l. Po zakońgzęniu odbioru sporządzany jost protokÓł odbioru pruyłącza,
dokumontacja powykonawcza przokaaywana jóst' pnedsiębiorstwu wooóciągowo-

kanalizaoyjnemu.
2' Protokół odbioru teohnioznego pnyłącza powinien zawięrać co najmniej;
I) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru
przeznaęeęnia przyłącza (rodzaju przylącza:
'r.wyszszególnieniem
y9dogiągo_lve, kanalizacyJne)n śrcdnicy, mbtoriałów i dfuóośói,'rodzaj oa1irońaaLnyotr
ściękowdla pnyłącza kanalizacyjnego ;
3) określenie uczestnikÓwodbioru, W tym: inwestora lub jego upoważnionego
przedstawiciela
i przedstawiciela przeds iębiorstwa wodoc iągowo_kanaiidoyi nego;
..
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączonie
i

.
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i
I

I

5) podpisy uczestników odbioru teohnicznego ptzyłąoza.

I

. 3. W pzypadku
wodociągowej

odbioru przyłącza realizowanego równooześnie z budową 'sieci
lub kanalizaoyjnej sporządzany jest protokół przcglądu teohnicznog o przytącza
przed zasypąnięm. Protokół odbioru prryłącza sponządzbnyJest po przejęóu'sióci-do
eksploatacji.

Rozdzial

ll

Techniczne wsrunki określające możliwośćdostępu do uslug wodociągowo.

kanalizacyjnych

$ 19. Ustala się następujące warunki tgchniczne określającemożliwośćdostępu do
usług wodociągowo-kanalizacyjnych :

l) minimalna średnica przyłącza wodooiągowego wynosi 25 mm, a minimalna średnioą
ptryłąaza kanalizaoyjnego wynosi l50 mm:
2)jak nłjblizej miejsca włączenia przyłącza wodociągowego do sicoi należy zapewnić
zasuwę' a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uIiczną w oelu zabezpieózeniń przed
zniszczeniem;

3) przyłąozo wodociągowe

należy zakońcr.yó podejściemwodomierzowym służącymdo

zamontowania wodomierza głównego;
4)

ptzebiog i zagłębienie ptzyłącza wodociągowego tub kanalizaoyjnogo nalery prowadzić
najkrótszą,_ bezkolizyjną trasą . zjak na;mnie;sz[ ilościązałamań
zuwaględnieniem strefy przomaruania gruntu lub zzapewnieniem zabezpieczenia przed

możliwie

przemarzaniern;
5)

6)

w_przypadku instalaoji kaplizaoyjnyoh, zktÓrycb niejost możliws grawit6oyjng
_
odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej naieiry zastoiowaÓ po.pompó*nię, ktbra
pozosianie w eksploatacji odbiorcy usfug;

nnlezy zapewnió możliwoŚó dostępu do studni wodomięrzowej lub rewizyjnej na

praył ąazu kana l izaoyj nym

7) za-

każdym zestawsm

;

-wodornięlza

głÓwnego od strony instalaoji należy zastosować

zabezpiaazenie uniemożliwiająoe wtórnę zanńczyszczenie wody

z

"wymaganiami

dla przepływów zwrotnyoh, określonymi wPoiskiej Normie'do$czącej
"gódni. projetlówania
instalaoj i wodociągowyoh;

8)lokalizĘa pnylączy wodociągowych

i kanalizaoyjnych oraz studzienek na nich, a lakże
innej-zabudowy i nasadzeń na tęronie nieruchomości powinna uwzględniaó pury
oońro*"
urządzen wodociągowyoh kanalizacyjnych okeślono w wytyczny-cń rarniesróronych
na
'i
shonię internetowoj przedsiębiorstrva
wodociągowo-kanalizaofjneg'o. '

Warunki

d"-trr."""i}:;j;;'"ll1""

przociwpożarow€

$ 20. l, Wodo do oęIów przeoiwpożarowy9h jest dclstępna zurządzefiwodooiągowyoh
będąoych w posiadaniu przedsiębiorstwa wodooiągo*o-kanalizaoyjń.go, o
*"r"ufóhóś.i
'ęz hydranńw przeciwpożarowych zainstalowanyoh naiieoi wodooiągó.ie.i] '
2' Uprawnionymi.
.do poboru wody n1 cele przeciwpózarowe z sieci będącej
wposiadaniu predsiębiorstwa
wodociągówo-kanalizacyjnego są jednostki zawodowej

i oohotniozoj straży pożarnej.
$

21' 1. Sposób rozliczcnią za dostawę wody na cele przociwpożarowe
określaumow&
--

aawarta pomiędzy Miastem Łódź n przodsiębiorstwem

wodociągowó.łunuli*.yjd.

td
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?,Ilośó wody pobieranej ną celę przecivpożarowe wraz z określeniem punktów poboru
jost ustnlana na podstawle pisemnych informacji składanych przcz jednostkę s'traży.
3.

NależnościamizL pobroną wodę na oelę ptzeoiwpbzarowe' przedsiębiorsnvo
obciąża Miasto Łódź'

wodooiągowo-kanaliznoyjne

Rozdzial lS

Postanowienia dodatkowo l końcowe
W sprawach nieungulowanyoh niniejszym Regulaminem
ustalvy wraz zprzepisami wykonawcrymi wydanyrni na jej
$ 22.

Idr

Podpierny

obowiązują przepisy

