Informacja na temat kontroli sieci wod-kan

Spółka Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. („Spółka”) na terenie objętym zakresem swej działalności prowadzi ciągłe
kontrole odbiorców. Kontrole mają na celu sprawdzenie występowania nielegalnych przyłączy wody oraz
nielegalnego zrzutu ścieków. Założeniem kontroli jest ograniczenie strat wynikających z wymienionych działań oraz
ujawniania wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na posesjach. Warto zwrócić uwagę, że straty wody spowodowane bezumownym poborem wody
i nielegalnym zrzutem ścieków, powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków, ponieważ
Spółka w kalkulacji opłat uwzględnia straty wody w sieci, jak również ilość oczyszczanych ścieków.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków:
Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji
służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego
należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu:
1.

zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2.

przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i
pomiarów;

3.

przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4.

sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5.

odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6.

usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa, której mowa w art.
6 ust. 1 tak stanowi.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń
wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1.

uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach
pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub
funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2.

nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności
określonych w art. 7.

4.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

5.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9
ust. 1 i 2.

6.

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę
na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w
którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

7.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.

