
Uchwała Nr XXXVII/227/2005
Rady  Gminy Jasło

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w Gminie Jasło

Działając na podstawie  art. 19  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr. 72  z późn. zm.) oraz art. 4 ust.2 ustawy z 

dnia  22  kwietnia  2005  r.  o  zmianie  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr. 85  poz. 729) Rada Gminy 

Jasło na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle  uchwala

 Regulamin  dostarczania wody i odprowadzania  ścieków  w Gminie Jasło 
 w następującym brzmieniu:

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin   niniejszy   dotyczy   zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę oraz   zbiorowego 

odprowadzania ścieków   realizowanych  na  terenie Gminy Jasło przez Gminny Zakład Komunalny w 
Jaśle,  zwany dalej  w skrócie  GZK.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność GZK polegającą na poborze wody 

z ujęć, jej uzdatnianie,  dostarczanie  lub przesyłanie uzdatnionej wody odbiorcom.

3.  Przez  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  rozumie  się działalność GZK   polegającą na 

odprowadzaniu  

i oczyszczaniu ścieków.

 

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)  ustawa-  Ustawę  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków    (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z  późn. zm.)

2)  odbiorca usług- każdego, kto korzysta z usług  wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie pisemnej umowy z GZK,
3) osoba korzystająca z lokalu – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu o 

nieuregulowanym stanie prawnym,

4)  przyłącze  kanalizacyjne –  odcinek  przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  w 

nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w 

przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

5)  przyłącze wodociągowe  – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

 



6)  sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 

jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu  GZK, 
7)  ścieki  bytowe –  wprowadzane do wód lub do ziemi ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego lub funkcjonowania 

gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

8) ścieki  komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi  albo z 

wodami opadowymi lub roztopowymi, 

9) ścieki  przemysłowe – ścieki niebędące  ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 

powstałe w związku z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością handlowa, przemysłową , składową, 

transportową, lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 

urządzeniami  kanalizacyjnymi tego zakładu,

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i  stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzenie ścieków  oraz warunki ich  stosowania, 

11) urządzenia pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujący  się 

na przyłączu kanalizacyjnym,

12)  wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej  wody, znajdujący się na każdym 

przyłączu wodociągowym  zainstalowany przez GZK 
13)  wodomierz – przyrząd pomiarowy  mierzący ilość pobranej wody na instalacji wewnętrznej  odbiorcy 

stanowiący jego własność, 

14)  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :
a) woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia ,  przygotowania żywności  lub 

i   innych  celów  domowych,  niezależnie  od  jej  pochodzenia  i  od  tego,  czy  jest  dostarczona  z  sieci 

dystrybucyjnej, cystern w butelkach lub pojemnikach,

b)  woda  wykorzystywaną   przez  przedsiębiorstwo  produkcji  żywności  do  wytwarzania,  przetwarzania, 

konserwowania lub wprowadzania  do obrotu produktów  albo  substancji przeznaczonych  do spożycia przez 

ludzi.

§  3.  Dostarczanie  wody  oraz  odprowadzanie  ścieków  odbywa  się na  podstawie  Umowy o 
zaopatrzenie w wodę lub  Umowy  o odprowadzanie ścieków  zawartej  pomiędzy  GZK,  a  odbiorcą 
usług.

Rozdział II
Zawieranie umów

§ 4.1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny 

wniosek  odbiorcy usług,  którego nieruchomość została  przyłączona   do sieci, 

2. Umowa może być zawarta z odbiorcą usług,  który posiada tytuł prawny do korzystania z 

nieruchomości lub obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda,  lub z którego mają być 

odprowadzane ścieki. 



3. W  uzasadnionych  przypadkach  Umowa może być zawarta z  odbiorcą usług,  który korzysta z 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

4.Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami  wielolokalowymi, umowa zawierana jest 

z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej,

5. Zawarcie umowy z  osobami korzystającymi  z lokali  w budynkach  wielolokalowych  może 

nastąpić na zasadach i warunkach określonych  w  art. 6 u. 6. ustawy,

6. Zawarcie Umowy  na dostarczanie wody na potrzeby  budowy realizowanej na danej nieruchomości może 

nastąpić jedynie po okazaniu ważnego pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia.

§  5.1. Umowa winna określać czas jej  trwania oraz zasady i możliwość jej rozwiązania, 

2.  Rozwiązanie  lub  wygaśnięcie  umowy  skutkuje  zastosowaniem  przez  GZK  środków 

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług poboru wody lub odprowadzania ścieków.

3. Rodzaj zastosowanych środków  technicznych i sposób ich użycia  ustala  każdorazowo 

GZK.

§  6. Umowa, o której mowa  w § 3  winna  w szczególności zawierać postanowienia dotyczące :

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3) praw i obowiązków stron umowy,

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) okresu obowiązywania umowy,

6) odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,

7) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy.

§  7. W umowach dotyczących odprowadzania  ścieków  przemysłowych stosuje się  postanowienia 

wynikające z art. 10 ustawy oraz  rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej 

i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział III
Obowiązki i uprawnienia  GZK

§ 8. GZK ma obowiązek : 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody 

odpowiedniej jakości,  w  wymaganej  ilości  i  pod odpowiednim ciśnieniem oraz  odprowadzania ścieków 

w sposób ciągły i niezawodny, 

2) zapewnić prawidłową eksploatację  urządzeń  i  sieci  wodociągowo – kanalizacyjnej, 

3) zabezpieczyć odpowiednią ilość i jakość dostarczanej wody oraz zapewnić odprowadzenie ścieków z 

poszczególnych nieruchomości  w ilości  i rodzaju  określonych  w umowie,



4) zapewnić  ciśnienie wody zgodne z  przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

5) zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Wójta Gminy w Jaśle oraz 

odbiorcę usług,  o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

 co najmniej  na 20 dni  przed planowanym terminem  tego odcięcia.

§ 9.1. Woda przeznaczona  do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom 

określonym przez Ministra właściwego do spraw zdrowia,

2. GZK  jest obowiązane  do prowadzenia regularnej kontroli jakości wody i  informowania Wójta 

Gminy  o jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi,.

3.  Wójt  Gminy  obowiązany jest  do informowania mieszkańców o jakości  dostarczanej im do 

spożycia wody,

4. W  razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny,  GZK powinien zapewnić lub 

wskazać  zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców usług o jego lokalizacji,

5.  O  planowanych przerwach i  ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej 

jakości  oraz  o przewidywanych zakłóceniach w  odprowadzeniu ścieków,  GZK  powinien poinformować 

odbiorców  usług w  sposób zwyczajowo przyjęty.

  

§ 10.1.  Przy  dostawie  wody  z  własnej  sieci   GZK    zobowiązany  jest  do  zainstalowania 

i utrzymania na własny koszt  u  odbiorcy usług  wodomierza głównego,

2.  Zawór  za wodomierzem głównym jest  miejscem wydania  rzeczy w rozumieniu  przepisów 

Kodeksu Cywilnego  i  jest  miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej,

3. Przy zaopatrywaniu budynku z własnego ujęcia wody,  odbiorca usług  może zainstalować na 

własny koszt wodomierz. Wodomierz może być podstawą  do rozliczenia ilości zużytej wody na cele bytowe, 

dopiero po jego odbiorze i zaplombowaniu przez uprawnionego pracownika GZK.

§ 11. GZK ma prawo :
1) odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi 

warunkami  technicznymi, bądź zostało wykonane  samowolnie  tj.  bez uzyskania zgody GZK, 

2) odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy Wnioskodawca nie spełnia 

warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

3) odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

    a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b)  odbiorca usług nie uiścił  należności  za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po 

otrzymaniu  upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,

    c)  jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, 

    d)  stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

    e)  stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków,   tj.  bez

     zawarcia umowy,                 

4) odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały 

usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania  świadczenia usług,



5) obciążyć odbiorcę usług  kosztami  ponownego  włączenia  nieruchomości  do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej. 

§ 12. Uprawnieni przedstawiciele  GZK,  po okazaniu pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu 

na teren nieruchomości lub do pomieszczeń  odbiorcy usług,  w celu :

1)  zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2)  przeprowadzenia  kontroli  urządzenia  pomiarowego,  wodomierza  głównego  i   wodomierzy 

zainstalowanych w lokalach  lub dokonania odczytu ich wskazań, 

3) dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez GZK, 

a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

4) odcięcia  przyłącza wodociągowego    lub założenia plomb na zamkniętych zaworach  odcinających 

znajdujących się na   sieci wodociągowej,

5) zablokowania lub odcięcia przyłącza  kanalizacyjnego,

6)  usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, jeżeli umowa tak stanowi.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń

§ 13. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia  w wodę i  odprowadzania  ścieków są prowadzone przez 

GZK z odbiorcami usług  Fakturami VAT  w oparciu o postanowienia  Umowy,  określonych w taryfie cen 

i stawek  lub  opłat ryczałtowych oraz ilości dostarczanej wody  i  odprowadzanych ścieków.

.

§ 14.1.  Ilość dostarczonej  przez  GZK  wody  dla każdego  odbiorcy  usług,  ustala się na 

podstawie odczytu wodomierza głównego,

2.  Ilość wody zużytej na cele bytowe przez odbiorcę  usług - z własnego lub obcego źródła - ustala 

się na podstawie wskazań  wodomierza, który   posiada  aktualne świadectwo legalizacji.

3. W przypadku braku wodomierza,  ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm 

zużycia  na osobę.

§ 15. W przypadku niesprawności wodomierza głównego - jeżeli umowa nie stanowi inaczej - ilość 

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem 

niesprawności  wodomierza,  a  gdy  to   jest  niemożliwe,  na  podstawie  średniego  zużycia  wody  w 

analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu  średniomiesięcznego  zużycia wody w roku ubiegłym 

i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 16.1 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia  pomiarowego, 

zakup, zainstalowanie i utrzymanie  urządzenia pomiarowego  obciąża  odbiorcę usług, w przypadku  braku 

urządzeń pomiarowych,  ilość odprowadzanych ścieków ustala się  jako: 

    1)  równą ilości  wody dostarczonej przez GZK, lub:



2) równą  ilości wody pobranej  na cele bytowe z własnego źródła  / lub  z innych źródeł /  przez odbiorcę 

usług,  której  wielkość   ustalona   jest  na  podstawie  wskazań  wodomierza  posiadającego  aktualne 

świadectwo legalizacji, lub: 

    3)  jako równą normie zużycia wody  przypadającą na mieszkańców danej nieruchomości.

§  17.  W rozliczeniach  ilości  odprowadzanych  ścieków  ,  ilość bezpowrotnie  zużytej  wody 

uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie 

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

§  18.1.  Strony określają w Umowie okres obrachunkowy oraz skutki  niedotrzymania terminu 

zapłaty, jak również sposób uiszczania opłat.

2.  Wniesienie  przez odbiorcę usług  reklamacji  nie  wstrzymuje  obowiązku  uregulowania 

należności,

3. Jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po 

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,   GZK   ma prawo odciąć dostawę 

wody lub zamknąć przyłącze  kanalizacyjne,

§  19.1.  W  rozliczeniach  z odbiorcami   usług,   GZK  obowiązany  jest  stosować Taryfę 

zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy w Jaśle,   bądź wprowadzoną w  trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

2.  Zatwierdzoną  przez  Radę  Gminy  Taryfę,   GZK ogłasza   na  terenie  Gminy  w   sposób 

zwyczajowo przyjęty -  na co najmniej  7 dni przed  wejściem jej w życie.

§ 20.  Zmiana Taryfy nie wymaga zmiany Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków.

§ 21.1.  Za wodę:

1)  pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

2)  zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

3)  zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, 

  GZK obciąża Urząd  Gminy w Jaśle na podstawie cen i stawek ustalonych w  Taryfie oraz ilości 

określonych w odrębnej Umowie.

2. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe określa rozporządzenie właściwego 

ministra.

Rozdział V

Warunki dostępu do usług  wodociągowo- kanalizacyjnych   i  przyłączenia do sieci

§ 22.1. Każda nieruchomość znajdująca się na terenie Gminy Jasło,  może być podłączona do 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,  jeżeli istnieją warunki i techniczne możliwości jej podłączenia.  



2. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny 

wniosek osoby ubiegającej się o takie  przyłączenie,  złożony w GZK.

3.  GZK po  otrzymaniu  wniosku  wydaje  - w terminie  14 dni  od jego otrzymania  - Warunki 
techniczne wykonania  przyłącza,  w  których  indywidualnie  dla  każdej  nieruchomości   określa  się 

wymagania dotyczące podłączenia.     

4.  Warunkiem  przystąpienia  do  robót  budowlano-instalacyjnych  jest  wykonanie  na  koszt 

Wnioskodawcy dokumentacji przyłącza i uzgodnienie jej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Jaśle. 

Jeden z  egzemplarzy uzgodnionej dokumentacji pozostaje w aktach GZK.
5. Przed zasypaniem przyłącza (co najmniej   3 dni  wcześniej)  Wnioskodawca zawiadamia 

GZK,  który  dokonuje sprawdzenia  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  i  normami technicznymi. 

GZK ustala dokładny termin sprawdzenia przyłącza w obecności  Wnioskodawcy.

6. Zasypanie przyłącza może być dokonane wyłącznie w obecności pracownika GZK , który 

na tę okoliczność sporządza protokół odbioru robót.

7.   Warunkiem podpisania  końcowego  protokołu  odbioru  przyłącza  jest  wykonanie  robót 

zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  techniczną,  ewentualnymi  warunkami  określonymi  w 

uzgodnieniu oraz przekazanie inwentaryzacji powykonawczej do GZK.
8.  Włączenie  przyłącza  do  eksploatacji  może  nastąpić  dopiero  po  podpisaniu  końcowego 

protokołu odbioru  przyłącza oraz odpowiedniej umowy.

9. GZK   rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków  w  terminie określonym w 

umowie.

§ 23. Budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,  studni wodomierzowej, pomieszczenia 

przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub  urządzenia  pomiarowego dla  odprowadzanych 

ścieków,  zapewnia  na  własny  koszt  osoba  ubiegająca  się o  przyłączenie  nieruchomości  do  sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§  24.1.  Jeżeli  umowa  o  dostarczenie  wody  lub  odprowadzanie  ścieków  nie  stanowi  inaczej, 

odbiorca usług odpowiada  za zapewnienie niezawodnego działania  własnych  instalacji  i  przyłączy 

wodociągowych lub instalacji  i  przyłączy kanalizacyjnych  wraz z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej, a ich montaż, 

utrzymanie oraz legalizacja obciąża  użytkownika  instalacji.

§ 25. GZK  winien zapewnić odbiorcom  usług : 

1) należyty poziom świadczonych usług,

2) dostarczanie na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji 

usług, a przede wszystkim informacji taryfowych,   

3) załatwianie  reklamacji w terminie nie dłuższym niż  14 dni.



Rozdział VIII
Obowiązki i uprawnienia odbiorców usług

§ 26. Odbiorca usług winien zapewnić :

1) niezawodne działanie wodomierzy i  urządzeń  pomiarowych,  przez ich odpowiednie zabezpieczanie 

przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,  a także przed dostępem  osób 

nieuprawnionych i postronnych,

2) prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane wodomierze lub 

urządzenia pomiarowe,

3) prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznej,  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 
§ 27. Odbiorca usług  zobowiązany jest do powiadamiania GZK  o : 

1)  wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o 

zerwaniu lub uszkodzeniu plomb,

2)  zmianach  własnościowych  nieruchomości  ,  zmianach  użytkownika  lokalu,  lub  ilości  osób 

zamieszkujących w lokalu, 

3)  wszelkich zmianach technicznych  w  instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci 

lub sposobu rozliczeń usług,    

4) zrzutach awaryjnych ścieków, lub zmianie jakości ścieków odbiegających od  warunków Umowy.

                                                                   
§ 28. Odbiorcy usług zobowiązani są do  racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody oraz 

odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu i w sposób nie powodujący 

pogorszenia jakości usług świadczonych przez GZK,  oraz nieutrudniający jego działalności,  a w 

szczególności do :

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego 

lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i przyłącza  w sposób nie powodujący zakłóceń 

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3) poinformowania GZK  o własnych ujęciach wody używanej do celów bytowych  w celu prawidłowego 

ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 

w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci lub określonych w Umowie.

§ 29. Zabrania się  wprowadzania  do sieci kanalizacyjnych :
1) wód opadowych i roztopowych pochodzących z rynien dachowych, odwodnień placów i podjazdów, 

drenażu terenu  oraz innych  ścieków nie będących ściekami bytowymi,

2) ścieków niepochodzących z danego gospodarstwa domowego  lub nie wytwarzanych  w  tym 

gospodarstwie,  



3) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w 

szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, 

nawet jeżeli znajdują się  one w stanie  rozdrobnionym,

4) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas 

bitumicznych, smół  i  ich emulsji, mieszanin cementowych,

5) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się  w temperaturze  poniżej  850  C, w 

szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

6)  substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów  i zasad, formaliny, siarczków,

cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

7) odpadów i ścieków  z hodowli  zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków  z

kiszonek itp.,

8) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z :

    a) obiektów, w których są  leczeni  chorzy na choroby zakaźne,

    b) stacji krwiodawstwa,

    c) zakładów leczniczych dla zwierząt,  w których zwierzęta są leczone stacjonarnie  na  choroby  zakaźne.

§  30. GZK  zobowiązany jest do bezpłatnego  dostarczania  Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków  odbiorcom usług.

§  31. Wykonanie Uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Jasło

§  32.  Traci  moc Uchwała Rady Gminy Jasło Nr VII/41/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r.  w 
sprawie Regulaminu dostarczania wody lub odprowadzenia ścieków.

§ 33. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w  Dzienniku 

Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.

                                        PRZEWODNICZĄCY 
                                     Rady Gminy Jasło

 

                                  
                                    Józef Dziedzic


