DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 1 września 2021 r.

Podpisany przez:
Teresa Bozena Koczta

Poz. 3277

Data: 1 wrz 2021 15:25:21

UCHWAŁA NR XXX/259/21
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Czarna Białostocka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Urszula Taudul
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Załącznik do uchwały Nr XXX/259/21
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W GMINIE CZARNA BIAŁOSTOCKA
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego
na terenie Gminy Czarna Białostocka oraz odbiorców usług korzystających na terenie Gminy z usług z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest 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 ze 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 i odprowadzania ścieków
§ 3. W zakresie dostarczania wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji zaopatrzenia w wodę w ilości
nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę oraz 36,5 m3 na rok;
2) zapewnić ciągłość i niezawodność zaopatrzenia w wodę;
3) jakość wody powinna odpowiadać jakości wody do spożycia przez ludzi, określonych w obowiązujących
przepisach i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: pH - 6,5÷9,5; przewodność
elektryczna ≤ 2500 µS/cm; barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; smak
– akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zapach – akceptowalny przez
konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; żelazo ≤ 200 µg/l; mangan ≤ 50 µg/l; mętność - akceptowalna
przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian do 1,0 NTU; twardość ogólna – 60-500 mg/l CaCO3;
bakterie grupy coli – 0 jtk/100 ml; Escherichia coli – 0 jtk/100 ml; Enterokoki – 0 jtk/100 ml oraz ogólna
liczba mikroorganizmów w 22oC - bez nieprawidłowych zmian < 100 jtk/1 ml;
4) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić zaopatrzenie w wodę
podciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym
zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;
5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.
§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbioru ścieków wprowadzanych przez
odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę oraz 36,5 m3 na rok;
2) zapewnić stały odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z dopuszczalnymi parametrami: ChZTCr ≤
2000 mgl, BZT5 ≤ 800 mg/l, zawiesiny ogólne ≤ 500 mg/l, azot ogólny 130 mg/l, fosfor ogólny ≤ 20 mg/l;
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
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Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę
zawartą między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą, zgodnie z art. 6 ustawy. W terminie do 21 dni od złożenia,
przez przyszłego odbiorcę usług, kompletnego wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego
Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy
usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej obowiązujące
wzory umów lub ogólne warunki umów, którymi się posługuje.
3. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, która jest przyłączona do sieci Przedsiębiorstwa,
skutkującą zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.
§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać:
1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomości, której dotyczyć ma umowa;
3) oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;
4) oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, czy też ścieki wprowadza się do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej
oczyszczalni ścieków;
5) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
6) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez niego na podstawie zawartej
umowy.
§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego bądź budynków wielolokalowych
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku powinien zawierać elementy wskazane
§ 6 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) osoby korzystającej z lokalu, którego
dotyczy składany wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do jego złożenia 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.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 8. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi
aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości
i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określone zgodnie z art. 27 Ustawy.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych taryf podanych do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami Ustawy nie wymaga odrębnego
informowania poszczególnych odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
3. W przypadku, gdy w trakcie okresu rozliczeniowego przypada zmiana taryfy, ilość dostarczonej
do nieruchomości wody lub odprowadzonych ścieków ustalana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania
starej i nowej taryfy w okresie rozliczeniowym.
§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi zaopatrzenia w wodę
lub odprowadzania ścieków, świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, jest faktura.
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2. 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 wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci
§ 10. 1. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę lub 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 podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
2) adres poczty elektronicznej podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
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,
§ 11. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci osoba lub podmiot ubiegający się
przyłączenie może skorzystać ze wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie
internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które jednak nie mają charakteru
obowiązującego, a jedynie pomocniczy.
§ 12. 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.
§ 13. 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 osobę lub podmiot
ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.
§ 14. Warunki, o których mowa w przepisie § 11 niniejszego Regulaminu, określają, co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj;
4) dane szczegółowe dotyczące: średnicy, miejsca lokalizacji wodomierza głównego;
5) okres ważności;
6) załącznik graficzny.
§ 15. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest
osobie lub 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
§ 16. 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego;
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
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(wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania
ścieków (wydajność oczyszczalni);
3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych
odbiorców;
4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1 oraz inne przesłanki określone
w rozdziale V niniejszego Regulaminu.
3. Sposób ustalania warunków technicznych określających możliwość dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem
obiektu budowlanego, lecz nie mniejszym niż 32 mm uwzględniając zależność kategorii obiektu na cele
p.poż.;
2) w miejscu włączenia do sieci zamontować zasuwę odcinającą, skrzynkę uliczną do zasuwy dla przyłącza
domowego z odpowiednią obudową do zasuw (wraz z drążkiem, „sztycą”);
3) przyłącze zakończyć zestawem wodomierza o średnicy nominalnej rury DN20 (w budynkach
jednorodzinnych) z zaworem antyskażeniowym, zainstalowanym w pomieszczeniu o temp. min. + 4 °C lub
w szczelnej studzience wodomierzowej w pozycji poziomej;
4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy 160 mm.;
5) przy urządzeniach posadowionych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni
sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie;
6) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić
najkrótszą, bezkolizyjną drogą.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne
§ 17. 1. Odbiór przyłącza następuje na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie lub działającego
w jego imieniu pełnomocnika, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Protokół odbioru przyłącza(y) powinien zawierać co najmniej:
1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe czy kanalizacyjne),
średnicy, materiałów i długości;
3) skład komisji;
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
5) podpisy członków komisji.
§ 18. Osoba lub Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy
i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 19a ust. 6 ustawy, przedkłada
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu sporządzony plan, celem sprawdzenia, czy uwzględnia
wydane warunki przyłączenia do sieci.
§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić
dokonania odbioru przyłącza, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia do sieci.
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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 wodociągowokanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Osoba lub podmiot przyłączany jest zobowiązany wykonać inwentaryzację powykonawczą zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
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 oraz wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 20. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług,
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie
internetowej.
§ 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług
informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków należy powiadomić odbiorców
usług najpóźniej na 2 dni przed ich planowanym terminem.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować
odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców usług o ich
lokalizacji i możliwości korzystania.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków
§ 22. 1. Odbiorcy usług mogą składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać
osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, pisemnie na jego adres lub wskazany
przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne adres e-mailowy, bądź telefonicznie.
2. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie, odbiorca usług może wskazać lub dołączyć dokumenty
i inne dowody uzasadniające reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni
od daty jej wniesienia, przy czym za datę wniesienia przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. W szczególnych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie
30 dni.
§ 23. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz osób ubiegających się o przyłączenie do sieci, a także
przyjmowanie reklamacji, jak również informowanie o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym
o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy, oraz o czasie i miejscu,
w którym jest możliwe zawarcie umów.
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§ 24. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz osobami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.

w siedzibie

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na stronie internetowej
udostępniane były następujące dokumenty w aktualnym brzmieniu:
1) taryfa;
2) Regulamin;
3) tekst jednolity Ustawy (w przypadku jego braku - tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi;
4) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym konieczności przedstawienia dokumentów
umożliwiających podpisanie umowy, oraz czasu i miejsca, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,
- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci
nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
- wyników ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 25. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego są:
1) Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Czarna Białostocka;
2) inne jednostki ochotniczej i zawodowej straży pożarnej uczestniczące w akcji gaśniczej.
3. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zobowiązane są do:
1) prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, z których została pobrana woda oraz ilość pobranej wody
z hydrantów;
2) składania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni po upływie
kwartału, kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z hydrantów
na cele przeciwpożarowe.

