














2. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione
wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Giżycko taryfy,
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący

na terenie Gminy Giżycko,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w art. 21 ust. 7 Ustawy.

§ 15 

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo
wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących
świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi
oraz prawidłowości działania wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

2. Reklamacje powinny zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informację co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

3. Reklamację odbiorca usług może składać w dowolnej formie: ustnie, telefonicznie,
e-mailem, pisemnie.

4. Odbiorca zobowiązany jest do informowania przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego o zmianie danych, w szczególności o zmianie adresu zamieszkania lub
adresu do korespondencji, co jest niezbędne do realizacji warunków umowy.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i możliwości odwołania zgodnie z
Ustawą.

6. W przypadku nieudostępnienia nieruchomości do kontroli, w celu weryfikacji reklamacji
złożonej przez odbiorcę usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo
wstrzymać rozpatrzenie reklamacji.

7. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej
stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3
dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

ROZDZIAŁ X 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 16 

1. Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniana z urządzeń wodociągowych 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów 
zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe określa pisemna informacja składana przez 
właściwego Prezesa OSP, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy 
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Giżycko.

4. 4. Rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą 
Giżycko za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są co kwartał 
kalendarzowy.




