
UCHWAŁA NR XIV/145/20
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. 
zm.2)), Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/445/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto Sochaczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815, 1571.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; Dz.U. z 2020 r. poz. 284

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

Poz. 4035



Załącznik do uchwały Nr XIV/145/20

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 3 marca 2020 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY MIASTO SOCHACZEW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego 
na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz odbiorców korzystających na tym terenie z usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa", należy przez to rozumieć ustawę o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Wszelkim pojęciom użytym w niniejszym regulaminie, należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im 
akty wyższego rzędu, w tym ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie 
z przepisami ustawy, ma obowiązek:

1) utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej nie mniejszego niż 0,1 MPa.

2) zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny w granicach technicznych możliwości świadczenia 
usług wyznaczonych między innymi strukturą i średnicą przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi 
jednak nie mniej niż 0,5 m3/dobę, 

3) zapewnić dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 
nieprzekraczających wartości j.n.:

a) mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 
1,0 NTU,

b) barwa – akceptowana przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

c) zapach – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

d) smak – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

e) pH – 6,5÷9,5,

f) przewodność elektryczna właściwa w 25°C – 2500 µS/l,

4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody,

5) zamontować wodomierz główny oraz zapewniać prawidłowe jego utrzymanie, naprawę oraz wymianę na 
koszt przedsiębiorstwa.

§ 3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, 
zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 
i niezawodny,

2) zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków, w ilości zgodnej z warunkami technicznymi 
jednak nie mniej niż 0,5 m3 na dobę,

3) zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków,
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4) prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych 
oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek:

1) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę Miasto 
Sochaczew w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są 
spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości 
świadczenia usług,

3) zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została 
przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

4) zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych 
w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

5) udostępnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformować 
o możliwościach korzystania z tego punktu, jeżeli odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa 
w Ustawie.

§ 5.  Odbiorca korzystający z usług przedsiębiorstwa zobowiązany jest:

1) korzystać z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zgodny 
z ustawą,

2) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia dostawcy terenu w celu usunięcia awarii, 
kontroli działania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, przyłącza wodociągowego lub 
kanalizacyjnego,

3) dbać o prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami 
technicznymi użytkowania budynków mieszkalnych,

4) wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej i korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach 
i na warunkach określonych w umowie oraz w warunkach przyłączenia do sieci,

5) niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego,

6) zapewnić osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji 
służbowej i pisemnego upoważnienia, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego 
należącego do odbiorcy w celach zdefiniowanych w ustawie.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1.  Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Umowa, o której mowa powyżej zawiera w szczególności 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) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu odbiorcy usług,

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

6) ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności,
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7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym 
warunków wypowiedzenia.

§ 7. Umowa, o której mowa powyżej, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 8. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi 
umowa, o której mowa powyżej, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

§ 9. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa powyżej, także z osobą 
korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 10. 1.  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach 
cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc 
i nie dłuższy niż jeden rok.

3. Zmiana lub utrata mocy obowiązujących dotychczasowo taryf nie wymaga zmiany Umowy.

4. W okresie odczytów dokonywanych na przełomie zmiany taryf, ustalenie ilości dostarczonej wody 
i odprowadzonych ścieków następuje proporcjonalnie do okresu poboru wody i odprowadzania ścieków przed 
i po wprowadzeniu w życie zmiany taryfy.

§ 11. 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 zarządcy lub właścicielowi takiego 
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w 
przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Umowy 
o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie,

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
nieprawidłowego działania wodomierza.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 12. 1.  Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie Przedsiębiorstwa 
pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i 
kanalizacyjnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

2) adres podłączanej nieruchomości,
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3) rodzaj podłączenia,

4) datę i podpis wnioskodawcy,

5) określenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

6) przeznaczenie wody,

7) określenie ilości osób stale korzystających z wody,

8) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda lub 
odbierane ścieki,

9) mapkę geodezyjną z lokalizacją posesji i propozycją miejsca włączenia do sieci.

3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsca i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

2) wytyczne dotyczące zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

3) procedurę przyłączenia do sieci,

4) termin ważności warunków,

5) maksymalne dobowe ilości pobieranej wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków (jakość – 
w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych).

4. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej poza 
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedkłada tytuł prawny do nieruchomości, bądź oświadczenie 
o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

5. Przedsiębiorstwo wydaje wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, warunki techniczne podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy.

6. Warunki techniczne tracą ważność z upływem dwóch lat od dnia wydania. Ważność wymagań 
technicznych może być przedłużona na okres wskazany przez Przedsiębiorstwo, nie dłuższy niż jednak niż 
2 lata.

7. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych winny być 
określone w sposób wyczerpujący.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 13. 1. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych lub/i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje 
dotyczące dostępności tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa.

2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan 
techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Możliwości dostępu do usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w przyszłości określają wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur Polietylenowych PE100 o średnicy dostosowanej do 
projektowanego przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min 1,0 MPa;

2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonywane z innych materiałów przeznaczonych do 
przesyłu wody przeznaczonej do picia;

3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć 
w skrzynkę uliczną;

4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu, w którym będzie usytuowana;
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5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PVC ze ścianką litą o sztywności obwodowej min. SN8 
średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia 
terenu, w którym zlokalizowane są przewody;

6) przewody wodociągowe i kanalizacyjne w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną 
trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu;

7) przy odpływach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób 
odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza

§ 15. 1. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza jest określany przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne.

2. W ramach odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych robót budowlano-montażowych z warunkami 
przyłączenia i projektem.

3. Wykonane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne podlega kontroli przez przedstawicieli 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego po zakończeniu robót przed zasypaniem przyłącza oraz po 
zasypaniu przyłącza.

4. Zakres kontroli przed zasypaniem przyłącza obejmuje w szczególności:

1) zgodność użytych materiałów z certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi,

2) sposób włączenia przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3) sprawdzenie podsypki i obsypki rur: dla przyłącza wodociągowego i dla przyłącza kanalizacyjnego na całej 
długości,

4) sprawdzenie szczelności przyłącza wodociągowego na ciśnienie w sieci.

5. Zakres kontroli po zasypaniu przyłącza obejmuje w szczególności:

1) sprawdzenie odłączenia szamba w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego,

2) sprawdzenie wykonania podejścia pod montaż wodomierza (dwa zawory odcinające wraz z zaworem 
antyskażeniowym),

3) sprawdzenie sposobu połączenia własnego ujęcia wody z instalacją wewnętrzną odbiorcy usług.

6. Protokół zakończenia robót powinien zawierać w szczególności:

1) adres nieruchomości do której wykonano przyłącze,

2) imię i nazwisko (lub nazwę) inwestora,

3) adres zamieszkania inwestora,

4) datę zakończenia robót,

5) dane techniczne przyłącza,

6) uwagi dotyczące ewentualnych zmian dokonanych przy budowie przyłącza,

7) podpisy członków komisji w składzie - przedstawiciele: inwestora, użytkownika, wykonawcy, 
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

7. Podpisany przez wszystkich członków komisji protokół zakończenia robót upoważnia osobę ubiegającą 
się o przyłączenie do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków.

8. Po dokonaniu odbioru przyłącza nieruchomość uważa się za przyłączoną do sieci.
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Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 16. 1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków z wyprzedzeniem, 
co najmniej dwudniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców 
o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków, 
o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby 
korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków.

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.

5. Tryb postępowania, o którym mowa w ust. 4 stosuje się także w przypadku niedotrzymania 
odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

6. W przypadkach określonych w ust. 2-5 przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców o usunięciu 
awarii.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 17. Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu Przedsiębiorstwo tworzy 
stanowisko pracy do spraw obsługi odbiorcy.

§ 18. 1. 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 lub 
odprowadzanie ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych 
przerwach w świadczeniu usług,

4) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

§ 19. 1.  Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz 
wysokości opłat za usługi.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków 
przekazu, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

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. W szczególnych sytuacjach, jeżeli udzielenie informacji wymaga poczynienia ustaleń i działań 
wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem 
terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje 
termin, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego udostępnia w swojej siedzibie oraz na swojej stronie 
internetowej wszystkim zainteresowanym:
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1) aktualnie obowiązujące taryfy cen i stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Miasto Sochaczew,

2) aktualnie obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew,

3) ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami 
wykonawczymi,

4) aktualnie obowiązujący wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych opracowany dla Gminy Miasto Sochaczew.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda 
dostarczana jest dla innych Odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.

4. Należnością za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.
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