
UCHWAŁA NR XLVI/345/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków w Gminie Wolbórz

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2180), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w Gminie Wolbórz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

w Wolborzu

Bogdan Szulc
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/345/2018

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW W GMINIE WOLBÓRZ

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy został opracowany zgodnie z wymogami art. 19. 
ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.);
2) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociagowo – kanalizacyjne;
3) usługi – usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania 

ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo;
4) odbiorca - odbiorca usług;
5) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
6) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania 

ścieków określony w umowie;
7) gmina – Gmina Wolbórz.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. 1. Minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej powinno wynosić 0,1 MPa 
z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Woda powinna spełniać warunki jakościowe określone w rozporządzeniu, 
wydanym na podstawie Art. 13. ustawy.

3. Dopuszcza się czasowe niedotrzymywanie minimalnego ciśnienia określonego 
w ust.1 w przypadku poboru wody w ilościach równych maksymalnym zdolnościom 
podawczym stacji uzdatniania wody, w szczególności w okresie suszy, zwiększonego 
odbioru wody na cele p.poż. lub innymi przyczynami niezawinionymi przez 
przedsiebiorstwo.

4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do czyszczenia posiadanej sieci 
wodociągowej z częstotliwościa minimum raz na rok, a sieci kanalizacyjnej minimum 
raz na cztery lata.
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Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do sporządzenia i przedłożenia przyszłemu 
odbiorcy projektu umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie 
umowy.

2. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie oraz na stronach internetowych 
wzór wniosku o zawarcie umowy.

3. Odbiorca w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy może wystąpić do 
przedsiębiorstwa o wniesienie poprawek w przedłożonym projekcie umowy.

4. Poprawki winny być uwzględnione jeżeli ich wprowadzenie nie będzie 
kolidować z istniejącym porządkiem prawnym.

5. Po ostatecznym uzgodnieniu treści umowy następuje jej podpisanie.
6. Załącznikami do umowy są dostarczone przez odbiorcę usług:

1) dokument stwierdzający, że odbiorca ma tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości, do której będzie następowało świadczenie usług – oryginał lub 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez odbiorcę;

2) oświadczenie odbiorcy, że korzysta z nieruchomości, do której będzie następowało 
świadczenie usług, o nieuregulowanym stanie prawnym.
7. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 

obowiązujące ogólne warunki umów, tzw. wzory umów, o ile się nimi posługuje.
8. Umowa może być zawarta w siedzibie przedsiębiorstwa, albo na terenie 

nieruchomości, do której będzie następowało świadczenie usług.
Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 5. Kwotę jaką odbiorca zobowiązany jest do zapłaty przedsiębiorstwu z tytułu 
świadczenia usług w oparciu o  obowiązujące ceny wylicza się jako wyrażony w  zł 
iloczyn ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków określonej w m³, w danym 
okresie obrachunkowym, i ceny za 1 m³ dostawy wody lub odbioru ścieków w danej 
grupie taryfowej, powiększony o obowiązujący podatek VAT.
§ 6. Kwotę jaką odbiorca zobowiązany jest do zapłaty przedsiębiorstwu z tytułu usług 
w oparciu o obowiązujące stawki opłat abonamentowych, w przyjętym okresie 
obrachunkowym wylicza się w zależnosci od określonego w taryfie sposobu jej 
wyliczania, jako wyrażony w zł iloczyn ilości miesięcy w danym okresie 
obrachunkowym i obowiązującej stawki abonamentowej w danej grupie taryfowej – 
w rozliczeniach w zł/odb./m-c lub jako równą stawce abonamentowej w przyjętym 
okresie obrachunkowym – w rozliczeniach w zł/odb./okres rozliczeniowy, zwiększoną 
o obowiązujący podatek VAT.
§ 7. 1.  Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres 
nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy z zastrzeżeniem  ust. 2.
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2. Długość okresu obrachunkowego dotyczącego nieruchomości z czasowym 
zamieszkaniem /przebywaniem/ może być wydłużona maksymalnie do 12 miesięcy.
§ 8. 1. Wejście w życie nowej taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, 
prawidłowo podanej do wiadomości publicznej taryfy, nie wymaga odrębnego 
informowania odbiorców o ich wysokości.

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy, przy jej zawieraniu, aktualnie 
obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla 
odbiorcy, będącego stroną umowy.
§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez 
przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również 
osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną 
fakturę dla zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom 
korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu 
lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż 
wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego do końca okresu 
obrachunkowego.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 10. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa 
przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres (siedziby) wnioskodawcy i adres do korespondencji;
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób 

reprezentacji podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz 

charakterystyki zużycia wody, z zastrzeżeniem § 12 ust.4;
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w 

przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych 
ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń 
podczyszczających), z zastrzeżeniem § 12 ust.4;

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą 
odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu 
zagospodarowania i przeznaczenia;

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania 
ścieków.
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§ 11. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 10, osoba ubiegająca się o przyłączenie do 
sieci powinna załączyć:
1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek, 

w szczególności prawo do posiadania lub oświadczenie o prawie do korzystania na 
cele, na które będą świadczone usługi wodne, w przypadku korzystania 
z nieruchomości o nieuregulownym stanie prawnym;

2) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, 
o której mowa w pkcie 1), względem istniejących sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić 

odpowiedni wzór wniosku – papierowy w siedzibie oraz umieścić go na swojej stronie 
internetowej.
§ 12. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie 
nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania 
prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 10 wraz z kompletem 
załączników wymienionych w § 11, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie 
nieruchomości, dokument/y/ pod nazwą: „Warunki przyłączenia do sieci 
wodociągowej” lub ,,Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”. W razie braku 
możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 21 dni 
od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 10, informuje o tym osobę ubiegającą się 
o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 

lub kanalizacyjnej oraz miejsce zainstalowania wodomierza głównego;
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na 

poszczególne cele z zastrzeżeniem ust. 4.;
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość 

z zastrzeżeniem ust. 4.;
4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna 

przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi 
należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia;

5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 
1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza;
2) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości 

odprowadzanych ścieków w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar 
ilości odprowadzanych ścieków przy pomocy tego urządzenia;

3) miejsce zainstalowania wodomierza dodatkowego do mierzenia ilości wody, która 
po zużyciu nie odprowadza się do kanalizacji.
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4. Wielkości, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w § 10 pkt 5) i 6) nie określa 
się, gdy usługi będą świadczone do nieruchomości o zabudowie mieszkalnej lub 
czasowego przebywania w celach rekreacyjnych.
§ 13. Przed zawarciem umowy, przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego 
przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
§ 14. Nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem 
wodociągowym lub kanalizacyjnym – wyklucza się przyłączanie kilku nieruchomości 
jednym przyłączem.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych
§ 15. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie ma 
technicznych możliwości świadczenia usług.

2. Dostępność usług wodociągowych i usług kanalizacyjnych ograniczona jest do 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez 
przedsiębiorstwo.

3. Szczegółowe techniczne warunki dostępu do usług ustalane są w warunkach 
przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o których mowa w rozdziale V 
niniejszego regulaminu.

4. Poziom dostępu do przyszłych usług wodnych na terenach, na których nie ma 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych wyznacza gmina.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

odbioru wykonanego przyłącza
§ 16. Zgłoszenie gotowości do odbioru przyłącza odbiorca składa pisemnie 
wprzedsiębiorstwie, drogą e-mailową lub telefonicznie. 
§ 17. Wzór zgłoszenia odbioru określa przedsiębiorstwo i udostępnia je w swojej 
siedzibie w formie papierowej oraz na stronach inernetowych.
§ 18. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące inwestora, wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego i e-

maila jeżeli zgłaszający posiada,
b) rodzaj przyłącza i miejsce usytuowania,
c) termin odbioru proponowany przez odbiorcę.

2. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, nie dłużej niż trzy dni po dacie 
zgłoszenia, przy czym w ten okres nie wliczane są dni ustawowo wolne od pracy.
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§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje 
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo 
„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej” lub ,,Warunkami przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej” i dokumentacją budowlaną przyłącza oraz przeprowadza 
niezbędne próby mające na celu sprawdzenie wytrzymałości materiałów i poprawności 
ich montażu -próba ciśnieniowa przyłącza wodnego oraz szczelności części 
składowych przyłącza kanalizacyjnego.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są przy udziale 
przedstawicieli odbiorcy i przedsiębiorstwa.

3. Odbiór może być jednorazowy, gdy dotyczy całości robót zwiazanych 
z wykonaniem przyłącza lub składający się z kilku odbiorów częściowych, gdy 
odbiory dotyczą poszczególnych etapów wykonania przyłącza.

4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace 
zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem odbiorca winien dokonać odpowiednich pomiarów 
geodezyjnych.

6. Odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia mapy geodezyjnej powykonawczej 
przyłącza, która winna być przekazana i przyjęta przez Wydział Geodezji i Kartografii 
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb..
§ 20. 1. Po dokonaniu każdego z odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
sporządza się protokół odbioru technicznego przyłącza, zaznaczając jakiej części 
przyłącza dotyczy.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, 

elementy uzbrojenia),
b) parametry z próby ciśnieniowej i badania szczelności,
c) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
d) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.
§ 21. Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenia do sieci jeżeli wykonane przyłącze 
nie spełnia ,,Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej” lub ,,Warunków 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”, albo występują znaczne odstępstwa od 
dokumentacji budowlanej przyłącza. 

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej ścieków

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek 
poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach 
w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej z 3 dniowym 
wyprzedzeniem.
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2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma również obowiązek 
niezwłocznie poinformować odbiorców na swojej stronie internetowych o zaistniałych 
nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich 
trwania przekracza 3 godziny.

3. W razie planowanej lub zaistniałej nieplanowanej przerwy w dostawie wody 
przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 
poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług w sposób podany 
odpowiednio w ust. 1 i 2, wskazując jego lokalizację oraz zapewnić dostawę beczkami 
wody odpowiedniej jakości.
§ 23. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 
przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na swojej stronie internetowej.
§ 24. 1. Jeżeli jakość wody podawana z danej stacji uzdatniania pogorszyła się 
w stopniu uniemożliwiającym jej podawanie odbiorcom, przedsiębiorstwo 
zobowiązane jest do zatrzymania dostawy wody z tej stacji i poczynienia wszelkich 
działań mających na celu przywrócenie stanu właściwego.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo ma 
obowiązek udostępnić zastępczy punkt poboru wody, jak również dostarczać beczkami 
wodę odpowiedniej jakości.
§ 25. 1. Odbiorca nie może odprowadzać do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu 
przedsiębiorstwa inne rodzaje ścieków oraz w ilościach i stężeniach zanieczyszczeń 
większych niż określone w wydanych warunkach wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo, że nie są spełnione przez 
odbiorcę parametry, o których mowa w ust. 1 ma on obowiązek natychmiastowego 
przerwania odprowadzania tych ścieków.
§ 26. 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. 

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody 
i odprowadzania ścieków

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych 
informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy,
2) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
3) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
4) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
5) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
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6) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub 

elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, 
przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od 
otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, 
iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych 
niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów, 
informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej 
ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
§ 28. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania 
przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
Reklamacja zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko/nazwę firmy i adres odbiorcy usług,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) kod odbiorcy usług lub numer umowy,
5) podpis odbiorcy usług.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa lub 
doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
§ 29. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązująca na terenie gminy taryfa cen i stawek opłat,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

w gminie Wolbórz”,
3) tekst ustawy wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy 
w chwili jej zawierania, obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny 
i stawki opłat.

Id: B396C0EA-1549-4DE1-8786-405E3495058F. Podpisany Strona 8



Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 30. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych 
posiadanych przez przedsiębiorstwo, w szczególności z hydrantów 
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 31. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie 
umowy zawieranej pomiędzy gminą i przedsiębiorstwem.
§ 32. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów 
poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez pracownika 
Urzędu Miejskiego w Wolborzu zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowj 
w gminie w umownie ustalonych okresach.
§ 33. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo 
obciąża gminę.
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