
 

 

UCHWAŁA NR LII/484/2022 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgorzewo 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2028 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie postanowieniem nr BI.RZT.71.41.2022 z dnia 

05 września 2022 r. Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgorzewo 

opracowany przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Węgorzewo wraz z opinią organu regulacyjnego przekazuje się Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej 

w Węgorzewie z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Węgorzewo. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aleksandra Kiełczewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 4714



Załącznik do uchwały Nr LII/484/2022 

Rady Miejskiej w Węgorzewie 

z dnia 28 września 2022 r. 

 

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo -

kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Węgorzewo oraz odbiorców usług z terenu Gminy Węgorzewo 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

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

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

z 2020 r.,  poz. 2028 z późn. zm.). 

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

rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

Rozdział 2. 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

 

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) zapewnić zgodnie z przepisami ustawy, zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczania 

wody w sposób ciągły i niezawodny; 

2) dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,1 m
3
 na 

dobę/1 osoba, i co najmniej 36,6 m
3
  rocznie/1 osoba; 

3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawy wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,5 bara 

na zaworze za wodomierzem głównym; 

4) zapewnić zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do dostaw wody o parametrach 

nieprzekraczających poniższych wartości: 

- odczyn: 6,5-9,5 pH, 

-  manganu: 50 µg/dm
3
, 

-  żelazo: 200 µg/dm
3
, 

- azotany 50 mg/l, 

- fluorki 1,5 mg/l, 

- przewodność elektryczna właściwa: 2500 µs/cm, 

- liczba bakterii Escherichia coli: 0/100 ml, 

- liczba bakterii z grupy coli: 0/100 ml, 

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C bez nieprawidłowych zmian; 

5) zainstalować i utrzymać na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza 

i zawarciu umowy; 

6) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody. 

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług na podstawie 

pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa 

o parametrach nieprzekraczających poniższych wartości : 
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-  temperatura: 35
o
C 

- odczyn pH w granicach: 6,5 – 9,5 

-  chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr): 1100 mgO2/l 

-  pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5): 425 mgO2/l 

- zawiesiny ogólne: 400 mg/l 

- azot ogólny: 75 mg N/l 

-  azot amonowy: 45 mg NNH4/l 

- fosfor ogólny: 15 mg P/l 

2) przyjmować ścieki do posiadanej sieci kanalizacyjnej w ilości co najmniej 0,1 m
3
 na dobę/1 osoba, i co 

najmniej 36,6 m
3
 rocznie/1 osoba,  

3) zapewnić należyte warunki odbioru ścieków poprzez regularne prowadzenie wewnętrznej kontroli ilości 

i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 

4) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 

i niezawodny; 

5) odbierać i oczyszczać ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 5. 1. Ponadto, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków jest zobowiązane: 

1) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 

2) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego 

posiadaniu; 

3) do budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w ramach posiadanych środków finansowych; 

4) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy 

Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego 

wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany. 

Rozdział 3. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

§ 6. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę (i) lub  odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną 

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

z art. 6 Ustawy. 

2. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odbiór ścieków może być zawarta na czas określony lub 

nieokreślony. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej obowiązujące 

ogólne warunki umów. 

§ 7. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków 

z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zawiera w szczególności: 

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

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

3) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę. 

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

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

ścieków, 
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5) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 

zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). 

§ 8. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków pomiędzy  przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym a osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane  

w § 7 Regulaminu, a ponadto: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek 

o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby, 

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy, 

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, 

o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat 

wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenia. 

§ 9. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, 

o którym mowa § 7 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne sporządza 

i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 4. 

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

§ 10. 1. Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody (i) lub odprowadzonych ścieków stanowią wskazania 

wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - przeciętne normy zużycia wody i/lub urządzenia 

pomiarowego. 

2. Termin, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową 

o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków. 

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające 

z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub 

właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali lub wyłącznie odbiorcom 

usług będącymi osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków. 

4. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych z przyczyn niezależnych od 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana w terminie przypadającym na odczyt, 

według zasad określonych w umowie. 

§ 11. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody (i) lub 

odprowadzenia ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzane ścieki w terminie określonym 

w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są  określone w umowach, przy czym okresy te 

nie mogą być krótsze niż jeden miesiąc. 

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

z nowych taryf, podanych do publicznej widomości w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Gminy 

Węgorzewo oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga 

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

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 12. 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego 

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust.4 

ustawy może zawierać: 

1) numer telefonu, 

2) adres poczty elektronicznej, 
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3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków, 

5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez  pełnomocnika – 

pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa, 

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający się 

o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego 

złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania 

i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie. 

5. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek 

o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa 

w art.19a ust.4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający 

się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku. 

6. Warunki, o których mowa w ust. 1, określają, co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci; 

2) okres ważności; 

3) załącznik graficzny; 

7. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest 

podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym 

w ustawie. 

Rozdział 6. 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH 

§ 13. 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od: 

1) istnienia sieci wodociągowych lub sieci kanalizacyjnych spełniających parametry techniczne w zakresie 

świadczenia usług wod.-kan. przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających 

z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości 

pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi 

lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków; 

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych: 

1) Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE lub PEHD o średnicy dostosowanej do projektowanego 

przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min 1MPa 

2) W miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć 

w skrzynkę uliczną, 

3) Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC, PCV lub PE o średnicy dostosowanej do 

projektowanego przepływu, 

4) Przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej oraz przy włączeniu do sieci 

ciśnieniowej, należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzenia ścieków za pomocą przepompowni, 

5) Przewody wodociągowe i kanalizacyjne w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną 

trasą stosując odpowiednie zagłębienie nawiązując do strefy przemarzania gruntu. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub 

sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1. 
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4.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić świadczenia usług, jeżeli przyłącze 

nie odpowiada warunkom technicznym określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNE 

ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 

z wydanymi warunkami przyłączenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić 

przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami 

przyłączenia do sieci. 

2. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są 

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia 

próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac. 

3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu 

zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem). 

4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych. 

Rozdział 8. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY 

 

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

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

z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców 

w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 

wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 

o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować także właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 

i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

Rozdział 9. 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY 

ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ 

W DOSTAWIE WODY 

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji, w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub 

odprowadzania ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody i odprowadzaniu ścieków, tym o planowanych przerwach 

w świadczeniu usług, 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

§ 17. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności w zakresie  ilości i jakości 

świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 
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2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia 

stanowiącego podstawę złożenia reklamacji. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

§ 18. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Węgorzewo taryfy, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy 

Węgorzewo”, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 21, ust. 7 Ustawy. 

Rozdział 10. 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 19. 1. Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniana z hydrantów zainstalowanych na 

sieciach wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego. 

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej oraz pracownicy przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Rozdział 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej 

w Węgorzewie z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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