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sFcłnienn| wanDló$ przy]ącze|rn' o k1ólach noRa N s 21. a \ pzyPadku 2a\ya(la !ńo\\f o
pżyłąc-niedo sieci'od spełnlenlu \yan|Dkó\r \r Óicj okreś|o|1clr
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uni.moż]iwiająĆ}ch Falizację us]!gi.

2 ltfcd\iębiorl\o ma pńwo odmó\Yić p.z}|alzcnia dÓ sieci jeśli prz}łącz zoŚal.
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unalifcyj nyclr PrzedsiębntrstBą opmco\'mc na podŚa\lie śudiunr u\'mnkot!ń jk]Ćrunków
agospo'1atu*an'a przestrzcnnclo snriry onz nicjs.oBeg. planu zaeospodaorvmi!

$26 1 w zaktcsic doŚa$-! łodt' miojŚĆem *!dani] żec4. Y |ozumicniL| kode|śJ
cyil|ncgo..lcŚ a\yóI 7j Bodonricżen 8łós!}nr

2 w pŹ]Fadktr brał! nld7jenki E\ljzyjnej na krenic licfu.honośĆi gflot]*ej
odbi.rcy odlń{.dającelo ścieki, niejsccDr rozdziah siccijiÓna|acjioruodpou'iedzialDosci
jesl 8mnica nien|chońości grunlosej.

] Miejsce rczdzialu siccj kanal'!.)jnrj' obejmująej pżylalzc śmo\iąĆe BIlsność
PŹedsiębioslya i ms|a]acji $$vnęlrzrcj oru rozdfialu odpoqiedzialmści' w lr7yPadku
]ok']izacji studzien|i re\ri4jnej na tEnie niefl.hońośĆj grunlowej odbio y
odpmł2dują.ego ścicki.znajdu]e siqza.ionvszĄsludzjenka.|icząc od Śńn) budynlu

'1 W prz)ladku przYląca kba|ifacyjneso slanosiaiego {laŚńość odbiorc} usluli
dostata]ącego ś.l€ki nriejscem rozdzialu sieci i odlosiedziahrości].Ś ńicisce pÓ|ąĆ^niJ
s 
jeci kanaliaqjnej z p.z]'ląĆzcnl

RozdzieMl

sposób dokon}Tani' odbjoru pż€z Prz.dsiębior5hro Eodociągo\o kanaIizacyjne
*)tonanegn nrĄIącza'

s 27 l w nna.h Flc f{lą7an)ch z odbiorenr prryIącza, Przcdsilblońlqo dokonu]e
sFa*d2eńia ,4odności rykonan]ch Fmc z Ędanyńi Pr^/ PEdsiębioEl{o .,Wafrnkad]i
nż,tlączeńia do sieĆi wodociąro]tj 

'lubkana]żm)inef.. 
otz zpro.]ckcmPrzyłąca,

2 Je1rli.'wafunkiF7}łąc7enia do siecisodociągorr9] llub kana i7T! neJ " obejmoual)
.óBnicż oboNiązck \yybldolrania tŹcz P'vsz]cgo odb]o(e zc śfudk \ \'łasny.h. Utządzcń
łodociągoq.h i/lub kanaliza.)jl)'.h, to \Larunki.n przyŚąlielia do odbjoru pqv]ącza nozc
b ć Bcreśnie] s4' odbióI lych uralz.ń

], ok.ś|onc N NmnkaĆh pvvłą.Zlnl! póby i odbntrr c/-ęścjolYc ońz końco$t są
przcproRadZane pŻy udziale upo\'u rionych pżedslalvicic|1 ston'

4 odbióI częścio\'a j.sI \r}kon)lvary pżcd zasyparicm pŹ)ła!a, wszc||ic odĆjnlj
lŹyłąc72 ul.gjjąĆo czqścioscoru Zarryliu (1z\ł prace anika]ą.c) na|e4 zgłasać do odbjofu

5' Przed asyp.nicD należy qkonać op.rat geode,.\jny. u z.k.sie wskaz.oym !
\ymj]ta.lr (c.I!|i.a!ch' w d\!óch.gz.'lplMach, z klór]'ch ]cden J.ś:mla n! d.
Pzedsiebiorś\u a drugi do odpoNiednie8o Ll'edu zajnruja.ego sję aklualiacjądokunreobclj



Ą 28 l. Po /słov.niu roto\osi do odbio'u p'.l.
l,z.dsiębiośN\o uzgldni:j.eo imnin. na nic dlur] ńlf l7r dni po

] q.yni|i Pńb i odbioóN. o |l.jDch mo\l rr |:7 try ] są
spoEądalcll pfu tokolach'

lrds'aŃcjc|a odbiorcy'

r'\r.rd7nnc pżcL nton\ rr

ś 29 u 7orY z8|o%nia odb[o lłlz plolotolu odbioru ołńlł Pu edsiebio'śllo

\ l0 | fg|oVrn'eodbIorukchn'czlcs.Irt'/'|ł(/]po\lnnoa\'erui!on.rjńnq
| ) du. idenl$tu.jącc odbnncę i .drcs pŹ) |ącz.
]) t.nni. Ódbioru propono\ońj pż9 N}tona*cę.
]) inn€ Śnru'*i odbioru np 7.nlkniŚicsicc|.k{'loalo\ancj'

2 Pn{d|.i|odbioru |cc|u(.I'ro F Ą l'ł(/J po\i|[cń a\km..o narmn|cj:

I) d.n. trlmicłĆ ch!.aklcr]'zu]ącc Przcdml' odhioru. (śBdnica' malcńal. .jlugo$.
clcmcn(y uzbiojcnia).

2) i( aj odprc\Mda\(l' ścic|ó\ do PrŹ\|4!/'lana]i7f,c)]neEo.
]) s|ladipÓd!js)'członIó\Ykomjsjido].oNUąccrodbion|.
4) !Na!idÓl}cz:ł.oń/nilIj.lrięd/\ nl(i.|l.nrarcllj,3c]ą'ą]Ąca'

Rozd'i|ł vIlI

sPosób PÓŚrępos'!ni! F pŹyp.dlu nicdolr.)n!nit cią8|ości Usługi odpo9i.dni.h
Pa r'ń.tlóq dosrlrc2ncj $ od! i v pron'rdŹ!! .h do si€ci k'.2|iaqjnej Śc|.kós'.

ś 1l l' PŹ.&iębiÓćN\o Zoh)uivf,nl j.n do uda.]enE odbioNom unus inlbmlq'
dollc74cych *1\ię'ują.tch za]i|&.ń aopjlŹc i! N \'ode i odpro\id,tria ii.\ós or4 '\n!illradz.ń \rÓddĘ!Ó\\!Ćh i kualizc)]n\ch

], \'Ślr4nrfuie arpatżcni! \ \|odv ! 0ll(x\aJ2.jJ ście\ól mof. ńisiJ'Lć b.2
up.zcdn'.go z\rdoni.nia odbiorcó\Y N nŹ)lr lich' !d)' \-aŚępują \rmnłi j\|&/ującc
7.8roż.ni. dh z]cia.2dlo\l! iłŃo$isIl Iuh unicmo7ln\l3]ącc ssiadczeni. u5ł(g' a \

l) z po\!dl .agl!] a\ł!ni !.!l ni! ńr ho/h\rośCi pro\adzenla aopatrfenli \| \!]dq L!b
od!loMdzania ści.kóN.

2) d ye fr'nlcjouo]vfuli. si..i Ś\!.l4 h.7Nfudnie zallozenic dL! z}ci!. 7'dnlyju Luh

]' o Pre^\ach \ dosta\ic \ody \vylikijącrch 7llM Nlń)ch p.aĆ |!nsrn\d.)jno.
Enonbv'ch PŻedsiębioBN\o po\iidon'i odbiorcę najŃz'icj no ] dni PŹcd jcj pliDDŚnn) n'

4 \ Pru)FdkU. gdtb] I'rlcńm Dliala hrać dltzcj niż l] Eodziń. ńi|c/I o l)Dl
Ijo\iido.tić odbiolcórr nińińunl nr 7 dnl l'l7ąl prłN4 \\ furin F4lr'dtu |'Źcdsiqbio6oro
Źnpc\'i 7.slępc7t r[Ńl Poboru Ńxll

Rozdził| Ix

si$Jl.dr o|'sł!|li ()dbiorcfu us|ug.

{ ]], Pu.dsi.biotrt\o Niluodp.\nic odbucom nJ|clyt! Ił7ńn Nl!g! 3 s/czcg('l[c
LriND s\ ql'.hnić sbo\isl. pr ) dd \PlJ\ ohslu!' l|i.nL



lj j] PŹcdsjębiostwo foboqi4zane jcsl do udziclMja n] zyczeDic odbiotcy ]ub z
1ł]a9rj iniĆJa1vrr} pełnej iń|omucji doty.fącĆj rc!]iacii unuEi a przcd. *'s/]stkiD mfomxĆii
Óbjęlych re8uldnincń olu awMych w uryfie

\Ą ]4' w Fzypadku Świddzenia p.zez P.zedsiębioślło |Ub organ Inspekc]i Sbiranc]
obnjżĆnu jakości doŚarczanej rvody odlriol.y piz]sluAu 3 upust na 6ada.h .kEś|onych N

ś :]5' l w lŹyPdku doslllv *'ody o jakości niczgodnej f rcglLamj.em
dostalvach !vod'' odbiorca uslua moz. zlozyć tj\enrną Lel]mację N lcm]nlic ]
klórym akończyla siq p.f.M-'l R ś*'iadczeniu uśUcj' albo od dnia' lv kró4n
]łykonma, lub milla b}ć q]konana

2. Re ama.]a ńo7e zośać \miesiola { in.tclr niż \-!frienion. l UsI'
nicrykońbia' |ub niena|cżfc!Ó wykonania us lusi '

]' Rck|maĆja powima zwierać:
1) inię i lż]vhko a|bo nazwę lub finnę.raz adrcs odbiorcy'
2) przdmiol reklmaĆj i'
3) pżedśaNieDie okol jczńości uAadniającrch EkIanracj!.
4) /tloszenie roszcfcnia o ÓdŚzkodo{bje'
5) nUńeI i datę Umo]ł}'

.1. Zgloszona rck|ańa.ja \)'ńaea tisemneso potwierdzenia]cr PŹy]ęcia olo e\ridencji
N rcjcstize ieklmacji Przedsiębioslrrx'

5' PżedsiębiorsI*! lozpalruje rekknmcię niczwloĆznje, nie dlufą jedńak' nil N
lcmi.je l4 dni od dniajcj Miesieńia

ó' Pzedsiębioślrrc Udzic|a odpo{iedzi na rek]am5cję w loń]e tisenrnej. odposicdŹ

l) ńŹ$ę PŹĆdsiębioslM.
2) porvoleic podsraNy prasrej.
]) rczstz}'gnięcic Ó ułzględoleni! lub odnrolvie u\łzElędnimi' rcklanr4 j.

']) pouczenie wspraNic nożli9oś.i dochodzeniarcszcfeń N imlń 1])-hje'

5)podtń upoNażIionego pracoBnika ftPlezenlujące.lo PŹcdsilb]ośnlo, f podaniem
zajmo\rmcgo prr, nieso sl o\dsk..
7 w pŹypadku odnro]V] uwzględnienia lcklańac.jl q .J|ości ]ub 1r części. odpowiedŹ

na Ekl&rację Ńnla falviclać uasadnienie f.ktyc7nei pmMe'
8 lv pzypadku u\rzrlędnicnia leuańa.ii PŹedsjsbiośnvo Pori]damia odbi!rcę o

Lryniku fuZpaftenia' a 
'akfe 

o *1sokości i |ornrie Ępł|ly p|z]znan..!o odszkodo\rania |ub

9 Za|lczc|ic odszkodoNanl' |ub nl]cfnoś.j ia N.7.l nrzys,yuh nal.żnośĆi ń.^
nlsląlió jedynie na Miosek odbiorc' Nfu gi'

wrrunLi do{rr.7rnir $odt n! c(l{ nn.(irtnozrros.

ś jć' UpraMionyni do poboru sody n. ..|e
posiadfu rŃ Pżedsiębiońdva śą

]) JednoslkiocholDiczq] stazc Pozadle działlją.c n.
2) JcdnoŚki PMś\rc*ej slruy |oanrej

!żeciwpozaro\e z sieci będąccj



s 37 Pobór wod) na cś|. plz.ci\\,oż.lo\t z sicci Ędalej s poŚiadfii!
PuedsiębioŃBŁ dokon}lana j.! f hydronló\Y n-Po7 \ miej*ach ugodnionych 7

$ ]8' UpRMioi do pobÓfu to{!t n. cc|. pteiqTozm\t 7 5i4i Ędącej w posiadani!
PadŚiębiÓBtu zoboMąai są do nolvhdoni€nia PBdsiabiod\ż o niej$u lofu
.ic^dsaie po otżymiu ze|oŚmia. ric p'źnicj jcdMt niz ł ciągu 2 eod,jn

s 4!' IHsĘbioŃM hhotvivoc jcŚ do udoŚępni€nia m ż4daie (xbioEt

$ ]9 l PuedsiębioBNo obciłr gnlinę a wodę pob@ą m ele pŹccŃTo,msl
slosując en]. uŚarÓne N ld)dą możc rcż a\Pe Umosę z rmibą rv kóćj otFślore bnaną
as.dy fu7]ic,fń a pobmą sldę n. cele p.z.ci\\pożareŃ ja( i inne ele \]micniońc w d' 22

2 Roz|jczenia za rvodę lobbną na c.|. pt4ci$pÓż&Ós€ dokonyavme są u okeŚy
mieslęcDe. $ klóryĆh naśąlilo pobiaiic qod' 2 Śicci'

Rozd2ifł xI

lff.phy końcoP.

s'10 \v spra\'ach nie Óbjęl'ch |'il'icjŚzrN EluliminĆn obo{iązująlŹeljŚy pld*!.llv
szcz.gó|ńości usb$) 7dńia 7 cZeńYĆ.2001 l o zbioros-am Zop.llŹeniu Y \rodę i zbioroqm
odp'ot?daniu ściekóv (Dz' U' Nl 72. pof 747 f ńżl1' a ) N'Ź f p7episami N'rłonasc4 ni
\],dmyńi oa jej podnaŃe'

s 42' TBcą noc Ucn*ury Nr ló2/]D(xxvl|lo2 Rad:. Mi€jslriej
{rńia 200].oliu i Nr 2'5l4Ąxxll/0j f d.i. |5 grudńi! 200j rr

'cluIminu 
dÓŚm7łia s!d!' i odpb\ddanj. ii.lów M obsM csinr

\ 43 Uchslla *śhodŹi \v ż)"cic po uplywic l.| dni od dnia.glośz€ńia { Dzienni|u
Uu ędo\Fr $ oje\Lódz\La LubusłiĆ8o,


