Kontrola legalności przyłączy wodociągowych.

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA OBRZYCKO

W od 01.07.2021r. Miasto Obrzycko przeprowadzi ogólną kontrolę stanów wodomierzy głównych i
stanu gospodarki wodno – kanalizacyjnej. W związku z tym proszę aby w terminie do dnia 30 czerwca
2021r. zgłaszać do Urzędu Miasta, nr tel. 061 621 08 95, potrzebę uregulowania wszelkich
nieprawidłowości w tym zakresie m. in. brak umowy na dostawę wody, brak umowy na wywóz
nieczystości ciekłych, użytkowania przyłącza bez opomiarowania, posiadania przebudowanego
przyłącza bez opomiarowania.
Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz upoważnienie do wejścia na
teren posesji w celu wykonania kontroli, wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028). Z
przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który podpisują kontrolujący i
odbiorca usług.
Osoby, które w terminie do 30.06.2021r. dobrowolnie zgłoszą istnienie na nieruchomości
jakichkolwiek naruszeń(bezumowne pobieranie wody, niezgodne z przepisami zrzucanie ścieków),
zapewnia się o właściwym ich uregulowaniu bez naliczania opłat karnych z tytułu bezumownego
korzystania z usług.
Osoby, u których w trakcie kontroli, ustali się nieprawidłowości w zakresie poboru wody poza
układem pomiarowym, będą podlegały obowiązującym przepisom karnym, zgodnie z Ustawą o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W celu uniknięcia nieporozumień podczas dokonywanych czynności kontrolnych i eksploatacyjnych,
poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów z w/w ustawy, na podstawie których będzie prowadzona
kontrola.
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PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń
wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze
odcinającym podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania
czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.
Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy miesiąc, w
którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

