
5. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wy-
sokoœci nale¿noœci, której termin p³atnoœci odroczo-
no, albo nie sp³aci w pe³nej wysokoœci ustalonych
rat, nale¿noœæ pozosta³a do zap³aty staje siê wyma-
galna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub
umownymi. 

§ 5 

Umarzanie nale¿noœci, a tak¿e udzielanie ulg w ich
sp³acaniu, o których mowa w 4 nastêpuje: 

1) w odniesieniu do nale¿noœci o charakterze admini-
stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 

2) w odniesieniu do nale¿noœci wynikaj¹cych ze sto-
sunków cywilno–prawnych w drodze porozumienia, 

3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w
drodze jednostronnego oœwiadczenia woli. 

§ 6 

Do umarzania lub udzielania ulg w sp³acie nale¿no-
œci przez przedsiêbiorców, stosuje siê dodatkowo prze-
pisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w
sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291). 

§ 7 

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Puck 

§ 9 

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do informowania
Rady Miasta o podjêtych decyzjach umorzenia nale¿no-
œci w sprawozdaniach z dzia³alnoœci Burmistrza do 
30 kwietnia ka¿dego roku bud¿etowego wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. 

§ 10 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomor-
skiego. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Puck 

K. Kaleta 
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UCHWA£A Nr XXXII/5/2006
Rady Miasta Pucka 

z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania œcieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (J.t.Dz.U.z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591), oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków (Dz.U. Nr 72
poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. 
Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 
poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miasta Pucka uchwa-
la co nastêpuje: 

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW 

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Regulamin okreœla zasady prowadzenia i warunki
korzystania z us³ug w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez lu-
dzi za pomoc¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania œcie-
ków za pomoc¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych na tere-
nie Gminy Miasta Puck

2. Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê okreœleñ:
a) „Ustawa” nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.
U. Nr 72 poz. 747 z p. zm.),

b) „Umowa” nale¿y przez to rozumieæ nastêpuj¹ce
rodzaje umów:
—umowa o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie

œcieków,
—umowa o zapatrzenie w wodê,
—umowa o odprowadzanie œciekó w, 

c) „Odbiorca” nale¿y przez to rozumieæ podmiot bê-
d¹cy stron¹ umowy o przy³¹czenie do sieci lub jed-
nej z umów wymienionych w pkt. b). 

d) „Przedsiêbiorstwo” nale¿y przez to rozumieæ przed-
siêbiorcê w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z
2004 r. Nr 173, poz. 1807, z póŸn. zm.), który pro-
wadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego
odprowadzania œcieków. 

§ 2

1. Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoœæ w opar-
ciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków
udzielone decyzj¹ Burmistrza Miasta Puck.

2. Przedsiêbiorstwo œwiadczy us³ugi zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania œcieków na podstawie pi-
semnej Umowy zawartej z Odbiorc¹. 

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem oraz wa-
runkami wynikaj¹cymi z zawartej Umowy. 

Rozdzia³ II
Minimalny poziom œwiadczonych us³ug w zakresie

dostarczania wody i odprowadzania œcieków 

§ 4

Poziom œwiadczonych us³ug Przedsiêbiorstwa w za-
kresie iloœci, jakoœci oraz ci¹g³oœci dostarczania wody i
odprowadzania œcieków okreœla zezwolenie, o którym
mowa w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na
podstawie odrêbnych przepisów. 
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§ 5

1. Maksymaln¹ iloœæ dostarczanej wody okreœla Umo-
wa o zaopatrzenie w wodê zawarta z Odbiorc¹. Umo-
wa winna tak¿e okreœlaæ maksymalne iloœci oraz
dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ dostarcza-
nych œcieków wynikaj¹cy z posiadanych przez
oczyszczalniê œcieków technicznych i technologicz-
nych mo¿liwoœci ich oczyszczenia.

2. Wymagane ciœnienie wody okreœla Rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, z 2003 r. Nr 33 poz. 270, z 2004 r. Nr 109
poz. 1156).

3. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ ja-
koœciowo wymaganiom okreœlonym w rozporz¹dze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci wody prze-
znaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718). 

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia œcieków przemy-
s³owych oraz warunki ich wprowadzania do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych reguluje Rozporz¹dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie spo-
sobu realizacji obowi¹zków dostawców œcieków prze-
mys³owych oraz warunków wprowadzania œcieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, 
poz. 1108). 

§ 6

Przedsiêbiorstwo informuje Odbiorców o jakoœci wo-
dy przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi przez wywie-
szenie odpowiedniej informacji w swej siedzibie na tablicy
og³oszeñ 

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania Umów z Od-

biorcami us³ug 

§ 7

1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest zawrzeæ Umo-
wê o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie œcie-
ków z osob¹, której nieruchomoœæ zostanie przy³¹czo-
na do sieci, je¿eli wyst¹pi ona z pisemnym wnioskiem
o zawarcie Umowy.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia Umo-
wy na zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie œcie-
ków z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ budynku wielolokalo-
wego i osobami korzystaj¹cymi z lokali w tym budyn-
ku, gdy nie s¹ spe³nione równoczeœnie wszystkie
warunki okreœlone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3. Przedsiêbiorstwo ma prawo wypowiedzieæ Umowê
w³aœcicielowi lub zarz¹dcy budynku wielolokalowe-
go je¿eli w trakcie jej obowi¹zywania wyst¹pi¹ warun-
ki uniemo¿liwiaj¹ce jej spe³nienie, w szczególnoœci
warunki uniemo¿liwiaj¹ce ustalenie nale¿noœci za
dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki dla po-
szczególnych Odbiorców us³ug w tym budynku, w
terminie okreœlonym w Umowie.

4. Umowa winna w szczególnoœci zawieraæ postano-
wienia okreœlone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazy-

waæ miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wo-
dy i odprowadzania œcieków.

5. W Umowach dotycz¹cych odprowadzania œcieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynika-
j¹ce z rozporz¹dzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.

6. Z Odbiorcami korzystaj¹cymi zarówno z us³ug za-
opatrzenia w wodê, jak i z us³ug odprowadzania œcie-
ków, Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ jedn¹ Umowê
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków. 

§ 8

1. Umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
œcieków mo¿e byæ zawarta na czas nieokreœlony lub
okreœlony.

2. Umowa winna okreœlaæ mo¿liwoœæ jej rozwi¹zania.
3. Rozwi¹zanie umowy mo¿e nast¹piæ za porozumie-

niem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
przewidzianego w umowie i na skutek odst¹pienia
Przedsiêbiorstwa od Umowy.

4. Przedsiêbiorstwo mo¿e odst¹piæ od umowy w przy-
padkach przewidzianych w art. 8 ust 1 Ustawy. Od-
st¹pienie od Umowy nastêpuje poprzez oœwiadczenie
Przedsiêbiorstwa dorêczone odbiorcy co najmniej
na 20 dni przed terminem odciêcia dostawy wody lub
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.

5. Rozwi¹zanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiêbiorstwo œrodków technicznych uniemo¿li-
wiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 9

1. Osoba sk³adaj¹ca do Przedsiêbiorstwa pisemny wnio-
sek o zawarcie Umowy do³¹cza do niego dokument
potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do nieruchomoœci, któ-
rej ma dotyczyæ Umowa. W szczególnych przypad-
kach osoba przedk³ada dokument –opis jego statusu
prawnego w stosunku do nieruchomoœci o nieuregu-
lowanym stanie prawnym, przy³¹czonej do sieci.

2. Wniosek o zawarcie Umowy nale¿y z³o¿yæ:
a) w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokó³u

odbioru koñcowego przy³¹czenia do sieci wodo-
ci¹gowej lub sieci kanalizacyjnej,

b) w terminie do 7 dni od nabycia lub stania siê w³a-
œcicielem nieruchomoœci, która przy³¹czona jest
do sieci wodoci¹gowej lub sieci kanalizacyjnej,

3. Ponowne przy³¹czenie do sieci, po wczeœniejszym
odciêciu dostawy wody lub zamkniêciu przy³¹cza ka-
nalizacyjnego nastêpuje po z³o¿eniu przez Odbiorcê
wniosku o zawarcie Umowy, po ustaniu przeszkód
bêd¹cych przyczyn¹ zaprzestania œwiadczenia us³ug.

4. Przedsiêbiorstwo w terminie do 21 dni od daty z³o¿e-
nia wniosku, przedk³ada Odbiorcy do podpisu pro-
jekt Umowy.

5. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 maj¹ odpowiednie zasto-
sowanie równie¿ w przypadku sk³adania przez w³a-
œciciela lub zarz¹dcê budynku wielolokalowego
wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystaj¹cy-
mi z lokali. 

§ 10

1. Przedsiêbiorstwo okreœla cykl rozliczeñ obowi¹zu-
j¹cy Odbiorców us³ug w zale¿noœci od lokalnych wa-
runków technicznych i ekonomicznych œwiadczenia
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us³ug a tak¿e postanowieñ okreœlonych w odrêbnych
przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania ter-
minu zap³aty.

2. Mog¹ obowi¹zywaæ ró¿ne cykle (okresy) rozliczeñ
dla poszczególnych grup Odbiorców us³ug lub ob-
szaru.

3. Datê, formê i sposób zap³aty Przedsiêbiorstwo wska-
zuje w umowie. 

§ 11

Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób
zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj¹cy pogor-
szenia jakoœci us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbior-
stwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoœci Przedsiêbiorstwa,
a w szczególnoœci do:

a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eli-
minuj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia awarii, ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodoci¹gowej na skutek m. in. cofniêcia siê wody z
instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) monta¿u i utrzymania zaworów antyska¿eniowych
w przypadkach i na warunkach okreœlonych odrêbny-
mi przepisami,

c) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanali-
zacyjnej, 

d) informowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za odpro-
wadzanie œcieków,

e) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okreœlonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiêbior-
stwem,

f) zapewnienia niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i
przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiaro-
wym w³¹cznie,

g) podjêcia dzia³añ ograniczaj¹cych skutki awarii oraz
udostêpniania Przedsiêbiorstwu terenu w celu usu-
niêcia awarii lub kontroli dzia³ania urz¹dzeñ pomia-
rowych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i przy³¹czy. 

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at 

§ 12

1. Rozliczenia z Odbiorcami us³ug za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków
prowadzone s¹ przez Przedsiêbiorstwo na podstawie
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 marca 2002 r. w sprawie okreœlania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

2. W przypadku braku mo¿liwoœci dostêpu do wodo-
mierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego ce-
lem dokonania odczytu, z przyczyn Odbiorcy, do
rozliczeñ stosuje siê, je¿eli Umowa nie stanowi ina-

czej, œrednie zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy przed
ostatnim odczytem. 

§ 13

1. W rozliczeniach, strony Umowy obowi¹zane s¹ sto-
sowaæ aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê zatwierdzon¹
uchwa³¹ rady gminy, zgromadzenia Zwi¹zku b¹dŸ
wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez ko-
niecznoœci zmiany Umowy.

2. Taryfa obowi¹zuj¹ca w dniu zawarcia Umowy zosta-
nie wydana Odbiorcy us³ug na jego proœbê. 

§ 14

Przedsiêbiorstwo og³asza taryfê w sposób zwyczajo-
wo przyjêty na tablicy og³oszeñ w swej siedzibie oraz na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Puck w terminie okre-
œlonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy. 

§ 15

1. Warunki prowadzenia rozliczeñ za zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie œcieków okreœla rozdzia³ 5
Ustawy oraz Umowa.

2. Wniesienie przez Odbiorcê zastrze¿eñ do wartoœci
naliczonych w fakturze nie wstrzymuje obowi¹zku
uregulowania naliczonej nale¿noœci.

3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przy-
sz³ych nale¿noœci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia przez niego
wniosku w tej sprawie.

4. Zgodnie z Umow¹ zawart¹ przez strony, w przypad-
ku wp³at nieregularnych ka¿da dokonana przez Od-
biorcê us³ug wp³ata ksiêgowana bêdzie przez
Przedsiêbiorstwo na pokrycie najstarszej nale¿no-
œci wraz z nale¿nymi odsetkami. 

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci 

§ 16

1. Przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej odbywa siê na pisemny wniosek o
przy³¹czenie i okreœlenie warunków przy³¹czenia,
zwanych dalej „warunkami przy³¹czenia” z³o¿ony
przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie.

2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posia-
daj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci,
która ma byæ przy³¹czona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szcze-
gólnoœci zawieraæ:
a) dane dotycz¹ce identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres pod³¹czanej nieruchomoœci,
c) rodzaj pod³¹czenia (wodoci¹gowe, kanalizacyj-

ne),
d) planowany termin wykonania pod³¹czenia,
e) datê i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo
mo¿e wyraziæ zgodê na przy³¹czenie osobie, która
korzysta z nieruchomoœci o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. 
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§ 17

Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie
do sieci za³¹cza:

a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzysta-
nia z nieruchomoœci, której dotyczy wniosek, a w
przypadku nieruchomoœci o nieuregulowanym sta-
nie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosun-
ku do nieruchomoœci,

b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoœci wzglêdem istniej¹cych sieci wodo-
ci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i
urz¹dzeñ uzbrojenia terenu. 

§ 18

1. Przedsiêbiorstwo okreœla warunki przy³¹czenia i prze-
kazuje je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od dnia z³o¿enia wniosku. W przypadkach
szczególnych przy³¹czenie do sieci nastêpuje na
podstawie umowy o przy³¹czenie, której projekt spo-
rz¹dza Przedsiêbiorstwo.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 1 rok od dnia ich wy-
dania.

3. Warunki przy³¹czenia okreœlaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹go-

wej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór

wody,
c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego

oraz miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiaro-
wego licz¹cego iloœæ odprowadzanych œcieków,

d) dopuszczaln¹ iloœæ i jakoœæ odprowadzanych œcie-
ków,

e) termin wa¿noœci warunków przy³¹czenia. 

§ 19

Przedsiêbiorstwo ma prawo ¿¹daæ, aby Odbiorca wy-
kona³ przy granicy nieruchomoœci, wg wskazañ Przedsiê-
biorstwa, studzienkê wodomierzow¹ gdy zachodzi któraœ
z opisanych poni¿ej sytuacji:

a) nieruchomoœæ gruntowa nie jest zabudowana 
b) przy³¹cze wodoci¹gowe jest nieproporcjonalnie d³u-

gi tj. powy¿ej 15 m od linii rozgraniczaj¹cej nierucho-
moœæ od pasa drogowego 

c) brak jest pomieszczenia nadaj¹cego siê do zamon-
towania wodomierza g³ównego, które spe³nia³oby
wymagania okreœlone odrêbnymi przepisami prawa 

§ 20

1. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyj-
nej mo¿e nast¹piæ po spe³nieniu warunków przy³¹-
czenia, o których mowa w § 18, a w przypadku
zawarcia umowy o przy³¹czenie do sieci, po spe³nie-
niu warunków w niej okreœlonych.

2. Umowa o przy³¹czenie do sieci mo¿e byæ zawarta
m. in. w przypadkach zwi¹zanych z budow¹ sieci lub
ich finansowaniem przez sk³adaj¹cego wniosek o
przy³¹czenie. 

3. Umowa o przy³¹czenie powinna w szczególnoœci
okreœlaæ koszty zwi¹zane z realizacj¹ takiego przed-
siêwziêcia, zasady finansowania i sposób rozliczeñ
zgodny z art. 31 Ustawy wraz z wymagan¹ doku-
mentacj¹. 

§ 21

1. Warunki przy³¹czenia wzglêdnie umowa o przy³¹-
czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji
prac projektowych oraz budowlano–monta¿owych.

2. Okreœlone w warunkach wzglêdnie umowie o przy³¹-
czenie próby i odbiory czêœciowe oraz koñcowe s¹
przeprowadzane przy udziale upowa¿nionych przed-
stawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których
wzory, uwzglêdniaj¹c postanowienia § 23, okreœla
Przedsiêbiorstwo. 

§ 22

1. Celem ograniczenia mo¿liwoœci ska¿enia sieci wodo-
ci¹gowej w³¹czanie przy³¹czy wodoci¹gowych do-
konywane bêdzie przy udziale eksploatatora sieci –
Przedsiêbiorstwa. Planowany termin pod³¹czenia
przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej nale¿y uzgodniæ w
Przedsiêbiorstwie z 10 dniowym wyprzedzeniem.

2. Opisana w ust. 1 procedura dotyczy równie¿ przy³¹-
czy kanalizacyjnych. 

§ 23

1. Odbiór przy³¹cza dokonywany jest na podstawie koñ-
cowego protokó³u odbioru technicznego wed³ug za-
sad okreœlonych w warunkach przy³¹czenia wzglêdnie
umowie o przy³¹czenie.

2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien
zawieraæ co najmniej:
a) datê odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przezna-

czenia przy³¹cza (rodzaju: wodoci¹gowe, kanali-
zacyjne), œrednicy, materia³ów i d³ugoœci,

c) rodzaj odprowadzanych œcieków dla przy³¹cza ka-
nalizacyjnego, 

d) sk³ad komisji, w tym u¿ytkownika,
e) adres nieruchomoœci do której wykonano pod³¹-

czenie,
f) podpisy cz³onków komisji.

3. Protokó³ koñcowy stanowi potwierdzenie prawid³o-
woœci wykonania pod³¹czenia i jego podpisanie przez
strony upowa¿nia Odbiorcê do z³o¿enia pisemnego
wniosku o zawarcie Umowy. 

§ 24

1. Dla ka¿dej nowej budowy na nieruchomoœci posiada-
j¹cej przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne, ode-
brane przez Przedsiêbiorstwo, wymagane jest
zg³oszenia do Przedsiêbiorstwa i przeprowadzenie
procedury jak dla nowo pod³¹czanych obiektów opi-
sanej w § 16 i § 17

2. Dopuszcza siê z³o¿enie przez Odbiorcê wraz z wnio-
skiem opisanym w ust. 1 wyliczeñ docelowego zapo-
trzebowania w wodê i iloœci œcieków dla nieruchomoœci.

3. W przypadku, gdy prowadzona budowa opisana w
ust. 1 mo¿e byæ obs³ugiwana przez istniej¹ce przy-
³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacyjne, co bêdzie wyni-
ka³o z przed³o¿onych wyliczeñ opisanych w ust. 2
oraz stan techniczny przy³¹czy nie bêdzie budzi³ za-
strze¿eñ, dopuszcza siê wykorzystywanie istniej¹-
cych przy³¹czy dla tej nieruchomoœci.
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4. Na ¿yczenie Odbiorcy przy zaistnieniu sytuacji opi-
sanej w ust 3 Przedsiêbiorstwo wydaje zaœwiadcze-
nie o wyposa¿eniu nieruchomoœci w przy³¹cza
wodoci¹gowe lub kanalizacyjne. 

§ 25

1. W przypadku, gdy Odbiorca zamierza zamontowaæ
na istniej¹cym przy³¹czu kanalizacyjnym urz¹dze-
nie pomiarowe, musi wyst¹piæ o warunki techniczne
monta¿u urz¹dzenia do Przedsiêbiorstwa.

2. Przedsiêbiorstwo na z³o¿one podanie wydaje Od-
biorcy warunki monta¿u urz¹dzenia pomiarowego,
a w szczególnoœci miejsce monta¿u.

3. Wskazania urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ podstaw¹
do rozliczeñ za odprowadzone œcieki po dokonaniu
jego odbioru przez Przedsiêbiorstwo. 

Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okreœlaj¹ce mo¿liwoœci dostê-

pu do us³ug wodoci¹gowo–kanalizacyjnych 

§ 26

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci w przypadku braku wystarczaj¹cych mocy
produkcyjnych oraz niewystarczaj¹cych warunków
technicznych uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê us³ugi.

2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci jeœli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzy-
skania warunków technicznych przy³¹czenia b¹dŸ
zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunka-
mi technicznymi.

3. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowo–kanaliza-
cyjnych w poszczególnych latach wyznaczaj¹ wie-
loletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa
opracowane na podstawie studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny oraz miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 

§ 27

1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rze-
czy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za
wodomierzem g³ównym.

2. Miejscem odbioru œcieków jest urz¹dzenie pomiaro-
we. W przypadku braku urz¹dzenia pomiarowego,
je¿eli strony nie ustali³y inaczej w Umowie, miejscem
odbioru œcieków jest pierwsza studzienka na posesji
licz¹c od strony ulicy b¹dŸ granica nieruchomoœci w
przypadku gdy nie ma mo¿liwoœci wybudowania na
niej studzienki rewizyjnej. 

3. Odpowiedzialnoœæ za utrzymanie nale¿ytego stanu
technicznego i eksploatacjê przy³¹cza wodoci¹go-
wego lub przy³¹cza kanalizacyjnego ponosi w³aœci-
ciel przy³¹cza. 

§ 28

Przedsiêbiorstwo celem zapewnienia prawid³owego
pomiaru poboru wody ma prawo ustaliæ rodzaj i wielkoœæ
wodomierza g³ównego zamontowanego u Odbiorcy w
oparciu o zu¿ycia wody u Odbiorcy z okresu co najmniej
12 miesiêcy. 

Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzyma-

nia ci¹g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów do-
starczanej wody i wprowadzanych do sieci

kanalizacyjnej œcieków 

§ 29

O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania œcieków Przed-
siêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwy-
czajowo przyjêty. 

§ 30

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoœci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na 5 dni przed
planowanym terminem. 

§ 31

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
24 godziny Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ za-
stêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbior-
cê o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodê pobran¹ z zastêpczych punktów poboru wo-
dy pobierane s¹ op³aty na podstawie cen i stawek
op³at okreœlonych w obowi¹zuj¹cej taryfie. 

§ 32

1. Przedsiêbiorstwo ma prawo pobieraæ próby œcieków
w uzgodnionych z Odbiorc¹ punktach kontrolnych
do analizy laboratoryjnej w celu zbadania ich zgod-
noœci z obowi¹zuj¹cymi warunkami ustalonymi w
umowie i odrêbnych przepisach.

2. Odbiorca nie mo¿e odmówiæ ani utrudniaæ pobrania
prób.

3. W przypadku, gdy przedstawiciel Odbiorcy nie stawi
siê w ci¹gu 20 minut od czasu powiadomienia o pro-
wadzonej kontroli Przedsiêbiorstwo mo¿e dokonaæ
poboru prób w ustalonym punkcie kontrolnym bez
jego uczestnictwa. 

§ 33

Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub za-
mkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na wa-
runkach okreœlonych w art. 8 Ustawy. 

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki Odbiorców us³ug zaopatrzenia w wodê i

odprowadzania œcieków 

§ 34

1. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wo-
domierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich od-
powiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a
tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ po-
mieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed
dostêpem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca nie mo¿e przemieszczaæ wodomierza g³ów-
nego i urz¹dzenia pomiarowego bez zgody Przed-
siêbiorstwa, zak³ócaæ ich funkcjonowania, zrywaæ
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umieszczonych na nich plomb i os³on oraz wykorzy-
stywaæ sieæ i instalacjê wodoci¹gow¹ do uziemiania
urz¹dzeñ elektrycznych

3. Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego
usuniêcia awarii na przy³¹czu bêd¹cym w jego po-
siadaniu. Szczegó³owe warunki i zasady usuwania
awarii na przy³¹czu okreœla umowa o zaopatrzenie w
wodê i odbiór œcieków zawarta pomiêdzy Odbiorc¹ a
eksploatatorem sieci – Przedsiêbiorstwem. 

§ 35

1. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ów-

nego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o ze-
rwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci. 

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialnoœæ finansow¹ za za-
winione uszkodzenie lub zaginiêcie wodomierza g³ów-
nego. 

§ 36

Odbiorca zobowi¹zany jest, na ¿yczenie Przedsiê-
biorstwa, do przedstawienia dokumentów dotycz¹cych
urz¹dzenia pomiarowego zamontowanego na przy³¹czu
kanalizacyjnym, w szczególnoœci œwiadectwa zatwier-
dzenia do stosowania wydanego zgodnie z odpowied-
nimi przepisami i potwierdzenia spe³nienia w³aœciwych
wymagañ metrologicznych. 

§ 37

Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿noœci za dostawê wody i odprowadzanie
œcieków. 

§ 38

1. Odbiorca zobowi¹zany jest do pisemnego powiada-
miania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnoœcio-
wych nieruchomoœci lub zmianach u¿ytkownika
lokalu.

2. W przypadku niedope³nienia czynnoœci opisanych w
ust. 1 na Odbiorcy ci¹¿y obowi¹zek uregulowania
zap³aty nale¿noœci za dostarczan¹ wodê i odebrane
œcieki, wg wskazañ wodomierza g³ównego i urz¹dze-
nia pomiarowego do czasu formalnego rozwi¹zania
umowy. 

Rozdzia³ IX
Standardy obs³ugi Odbiorców us³ug

Sposób za³atwiania reklamacji oraz wymiana infor-
macji w zakresie zak³óceñ w dostawie wody i od-

prowadzaniu œcieków 

§ 39

Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ Odbiorcom nale-
¿yty poziom us³ugi. 

§ 40

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie Odbiorcy lub z w³asnej inicjatywy informacji

dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informa-
cji objêtych regulaminem oraz zawartych w taryfie. 

§ 41

1. W czasie trwania klêski ¿ywio³owej lub dzia³añ si³y
wy¿szej, szczególnie gdy dosz³o do niebezpieczne-
go dla zdrowia zanieczyszczenia wody, Przedsiê-
biorstwo ma prawo wprowadziæ ograniczenia w
konsumpcji wody w granicach mo¿liwoœci dystrybu-
cji, po uprzednim zawiadomieniu, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, Odbiorców o tych ograniczeniach

2. W przypadku sytuacji opisanych w ust. 1 Przedsiê-
biorstwo u¿yje wszelkich dostêpnych mu sposobów
celem z³agodzenia tych uci¹¿liwoœci dla Odbiorców.

3. Przerwy i ograniczenia w dostawie wody spowodowa-
ne przyczynami okreœlonymi w ust. 1 zwalniaj¹ Przed-
siêbiorstwo z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej. 

§ 42

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoœci dostarcza-
nej wody Odbiorcy przys³uguje upust. 

Wielkoœæ upustu wynosi do 10% iloœci wody pobranej
w czasie trwania zak³óceñ w utrzymaniu jakoœci dostar-
czanej wody.

§ 43

1. W przypadku dostaw wody o jakoœci niezgodnej z
regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbior-
ca us³ug mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê w termi-
nie do 5 dni od dnia, w którym zakoñczy³a siê przerwa
w œwiadczeniu us³ugi, albo od dnia w którym us³uga
zosta³a wykonana, lub mia³a byæ wykonana.

2. Reklamacja mo¿e zostaæ wniesiona w innych ni¿ wy-
mienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub
nienale¿ytego wykonania us³ugi.

3. Reklamacja powinna zawieraæ:
a) imiê i nazwisko albo nazwê lub firmê oraz adres

Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okolicznoœci uzasadniaj¹cych re-

klamacjê,
d) zg³oszenie roszczenia o odszkodowanie,
e) numer i datê Umowy,
f) podpis Odbiorcy. 

4. Przedsiêbiorstwo rozpatruje reklamacjê niezw³ocznie,
nie d³u¿ej jednak, ni¿ w terminie 30 dni od dnia jej
wniesienia. W przypadku szczególnie skomplikowa-
nych okolicznoœci bêd¹cych Ÿród³em reklamacji ter-
min mo¿e ulec przed³u¿eniu.

5. Przedsiêbiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacjê
w formie pisemnej. OdpowiedŸ winna zawieraæ:
a) nazwê Przedsiêbiorstwa,
b) powo³anie podstawy prawnej,
c) rozstrzygniêcie o uwzglêdnieniu lub odmowie

uwzglêdniania reklamacji,
d) pouczenie w sprawie mo¿liwoœci dochodzenia

roszczeñ w innym trybie, 
e) podpis upowa¿nionego pracownika reprezentuj¹-

cego Przedsiêbiorstwo, z podaniem zajmowane-
go przez niego stanowiska. 
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§ 44

1. Odbiorca ma prawo, w uzasadnionych przypadkach,
za¿yczyæ sobie przeprowadzenia kontroli prawid³o-
woœci wskazañ wodomierza g³ównego.

2. W przypadku, gdy kontrola wyka¿ê prawid³owoœæ
dzia³ania wodomierza, potwierdzon¹ ekspertyza
Urzêdu Miar, koszty zwi¹zane z procedur¹ wykona-
nia ekspertyz w tym równie¿ koszty transportu po-
krywa Odbiorca. 

Rozdzia³ X
Warunki dostarczania wody na cele 

przeciwpo¿arowe 

§ 45

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo¿a-
rowe z sieci bêd¹cej w posiadaniu Przedsiêbiorstwa s¹:

a) powiatowa stra¿ po¿arna w Pucku,
b) odbiorcy posiadaj¹cy zabezpieczenia przeciwpo¿a-

rowe wewnêtrzne na nieruchomoœciach w³¹czone
do sieci zgodnie z warunkami technicznymi i uzgod-
nionymi projektami przez Przedsiêbiorstwo. 

§ 46

1. Pobór wody na cele przeciwpo¿arowe z sieci bêd¹-
cej w posiadaniu Przedsiêbiorstwa dokonywana jest
w miejscach uzgodnionych z Przedsiêbiorstwem, a
dla powiatowej stra¿y po¿arnej przede wszystkim z
punktu poboru na terenie bêd¹cym we w³adaniu po-
wiatowej stra¿y po¿arnej w Pucku przy ul. Mestwi-
na.

2. Opisany w ust. 1 punkt poboru powinien byæ opo-
miarowany.

§ 47

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z sieci bêd¹cej w posiadaniu Przedsiêbiorstwa zobowi¹-
zani s¹ do:

1. powiadomienia Przedsiêbiorstwa o miejscu po¿aru
niezw³ocznie po otrzymaniu zg³oszenia lub po jego
wyst¹pieniu, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 2 dni,

2. Podmioty korzystaj¹ce z wody na cele przeciwpo¿a-
rowe musza sk³adaæ informacje na piœmie niezw³ocz-
nie po wyst¹pieniu zdarzenia poboru wody na ten
cel podaj¹c datê jego wyst¹pienia wraz z oszacowa-
n¹ wielkoœci¹ rozbioru i czasem trwania rozbioru,
jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 5 dni od wyst¹pienia
poboru. Wyj¹tek stanowi przypadek poboru wody
przez powiatow¹ stra¿ po¿arn¹, która o ka¿dym przy-
padku informowaæ mo¿e telefonicznie a zbiorczo po-
daje informacje w sposób opisany w ust 3.

3. Powiatowa stra¿ po¿arna 2 razy do roku tj. w czerw-
cu i grudniu przedk³ada Przedsiêbiorstwu informa-
cjê o zaistnia³ych przypadkach poboru wody na cele
przeciwpo¿arowe z innych punktów na sieci ni¿ opi-
sany w § 46 ust 2. Informacja zawieraæ musi datê
poboru wody, miejsce oraz czas trwania rozbioru. 

§ 48

1. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê za wodê pobran¹
przez powiatow¹ stra¿ po¿arn¹ na cele przeciwpo¿a-
rowe stosuj¹c ceny ustalone w taryfie, mo¿e te¿ za-

wrzeæ Umowê z gmin¹, w której okreœlone zostan¹
zasady rozliczeñ za pobran¹ wodê na cele przeciwpo-
¿arowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2. Rozliczenia za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿a-
rowe dokonywane s¹ odpowiednio za okresy mie-
siêczne lub pó³roczne, za ka¿de pobranie z sieci. 

Rozdzia³ XI
Inne Postanowienia 

§ 49

1. Odbiorca nie powinien dokonywaæ zabudowy ani na-
sadzeñ drzew lub krzewów nad przy³¹czami wodoci¹-
gowymi w pasie 3 m oraz 5 m nad przy³¹czami
kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿li-
wia uzyskanie przez Odbiorcê odszkodowania za
straty spowodowane przez Przedsiêbiorstwo w tym
pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast
mo¿liwoœæ dochodzenia odszkodowañ przez Przed-
siêbiorstwo w wyniku, spowodowanych niedotrzy-
maniem tego warunku, uszkodzeñ urz¹dzeñ
nale¿¹cych do niego.

2. Warunki z ust..1 dotycz¹ nowych przy³¹czy wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych oraz nasadzeñ nad ist-
niej¹cymi przy³¹czami wodoci¹gowymi i kanaliza-
cyjnymi po 20 grudnia 2002 r tj. po wejœciu w ¿ycie do-
tychczas obowi¹zuj¹cego regulaminu.

3. Za istniej¹ce przed wejœciem w ¿ycie Regulaminu
nasadzenia Odbiorca nie mo¿e roœciæ odszkodowañ
za straty spowodowane przez Przedsiêbiorstwo w
pasie okreœlonym w pkt.1 w przypadku usuwania
awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
nale¿¹cych do Przedsiêbiorstwa. Jednoczeœnie
Przedsiêbiorstwo do³o¿y wszelkich starañ aby stra-
ty istniej¹cych nasadzeñ zminimalizowaæ, a teren
doprowadzi mo¿liwie do stanu pierwotnego. 

§ 50

Wodomierze zainstalowane u Odbiorcy, poza wodo-
mierzem g³ównym, s¹ czêœci¹ instalacji wewnêtrznej i
ich monta¿, utrzymanie, legalizacja oraz odczyty obci¹-
¿aj¹ w³aœciciela lub zarz¹dcê nieruchomoœci. 

§ 51

1. Rada Miasta Puck ustala corocznie uchwa³¹ procen-
towy upust za odprowadzane œcieki dla Odbiorców
posiadaj¹cych ogródki przydomowe.

2. Upust obowi¹zywaæ bêdzie w okresie wegetacji tj.
od 15 kwietnia do 15 wrzeœnia ka¿dego roku.

3. Z upustu mo¿e skorzystaæ ka¿dy posiadacz ogródka
przydomowego.

4. Warunkiem korzystania z upustu jest udokumentowa-
nie posiadania ogródka przydomowego i z³o¿enie przez
Odbiorcê wniosku w siedzibie Przedsiêbiorstwa z po-
daniem powierzchni upraw do dnia 15 marca ka¿dego
roku. Odbiorca zobowi¹zany jest powiadomiæ o ka¿-
dej zmianie Przedsiêbiorstwo pod rygorem utraty ulgi.

5. Przedsiêbiorstwo w ci¹gu 30 dni zweryfikuje z³o¿o-
ny wniosek i poinformuje o wysokoœci upustu.

6. PóŸniejsze z³o¿enie wniosku bêdzie skutkowaæ udzie-
leniem upustu po up³ywie 30 dni od z³o¿enia wnio-
sku, bez prawa do naliczeñ wstecz. 
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§ 52

1. Za wody opadowe przesy³ane sieci¹ kanalizacji ogól-
nosp³awnej obci¹¿ana jest Gmina Miasta Puck wg
stawek zawartych w taryfie.

2. Iloœæ odprowadzanych wód opadowych przyjmowa-
na jest wg sposobu naliczania zawartego w zawartym
porozumieniu pomiêdzy Przedsiêbiorstwem i Gmi-
n¹ Miasta Puck. 

Rozdzia³ XII
Przepisy koñcowe 

§ 53

W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoœci Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczy-
mi wydanymi na jej podstawie. 

§ 54

Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo–kanalizacyjne zobo-
wi¹zane jest do udostêpnienia na ¿¹danie Odbiorcy ni-
niejszego regulaminu. 

§ 55 

Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXI/19/2005 Rady Miasta Pucka z dnia 
22 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie
gminy miasta Puck. 

§ 56 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-
morskiego. 

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Puck 

K. Kaleta 
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UCHWA£A Nr XXXII/6/2006 
Rady Miasta w Pucku
z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto-
œci i porz¹dku na terenie Gminy Miasta Puck 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 i w nawi¹zaniu do art. 4 ust. 3 usta-
wy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Pucku – Rada Miasta w Pucku
uchwala Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Miasta Puck zwany dalej regulaminem,
w nastêpuj¹cej treœci:

Rozdzia³ I
Zasady ogólne i zakres obowi¹zywania

§ 1

Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Miasta Puck, zwane dalej
Regulaminem.

§ 2

Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o: 
1) w³aœcicielu nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ

tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadaj¹ce nie-
ruchomoœæ w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e in-
ne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹ oraz w³aœcicieli
lokali w budynku wielorodzinnym, w którym ustano-
wiono odrêbn¹ w³asnoœæ lokali lub osoby sprawuj¹ce
zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoœci lo-
kali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póŸn. zm.), 

2) przedsiêbiorcy – rozumie siê przez to przedsiêbior-
cê posiadaj¹cego wydane przez burmistrza miasta
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
odbierania odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci
lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i trans-
portu nieczystoœci ciek³ych, 

3) odpadach: 
a) bez bli¿szego okreœlenia lub z okreœleniem „ko-

munalne” – rozumie siê przez to odpady powsta-
j¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pocho-
dz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze
wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne
do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach do-
mowych,

b) wielkogabarytowych – rozumie siê przez to takie
odpady, o których mowa w pkt 1 lit. a, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary lub masê nie mog¹
byæ umieszczone w typowych pojemnikach, np.
zu¿yte meble, urz¹dzenie domowe, materace itp.,

c) roœlinnych – rozumie siê przez to odpady powsta-
j¹ce na prywatnych lub publicznych terenach zie-
lonych wskutek ich pielêgnacji oraz uprawiania, a
tak¿e odpady pochodzenia roœlinnego z targowisk
oraz k³ody drzew i ga³êzie zalegaj¹ce na drogach
publicznych,

d) biodegradowalnych – rozumie siê przez to orga-
niczne sk³adniki odpadów, które ulegaj¹ rozk³ado-
wi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów,

e) niebezpiecznych w odpadach komunalnych – ro-
zumie siê przez to odpady powstaj¹ce w gospo-
darstwach domowych, jak np. œwietlówki i inne
lampy rtêciowe, baterie i akumulatory, przetermi-
nowane leki, przeterminowane œrodki ochrony ro-
œlin, farby, lakiery i opakowania po nich,
rozpuszczalniki i inne ropopochodne, zu¿yte urz¹-
dzenia elektryczne i elektroniczne, wyroby azbe-
stowe i tym podobne odpady zawieraj¹ce
niebezpieczne dla œrodowiska i cz³owieka sk³adni-
ki lub elementy. 
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