
 

 

UCHWAŁA NR XXV/143/12 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie gminy Mysłakowice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity: D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,  

poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastę-

puje:  

§ 1. Uchwalić Regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłako-

wice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchyla się uchwałę nr 214/XXIX/09 Rady 

Gminy Mysłakowice z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  

Teresa Rupniewska 

 

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 2510



Załącznik do uchwały nr XXV/ 

/143/12 Rady Gminy Mysłakowice 

z dnia 29 maja 2012 r.  

 

Regulamin 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego za-
opatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągo-
wych i zbiorowego odprowadzania ścieków za pomo-
cą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Mysła-
kowice, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
i odbiorców. 

§ 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia 
oznaczają: 

1. „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst 
jednolity(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p.zm.). 

2. „Odbiorca” należy przez to rozumieć odbiorcę 
usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy. 

3. „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 
ustawy. 

4. „Umowa” – umowa o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy. 

5. „Wodomierz główny” – przyrząd pomiarowy, 
o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy. 

6. „Wodomierz” – przyrząd pomiarowy zainsta-
lowany za wodomierzem głównym na wewnętrznej 
instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy 
punkcie czerpalnym wody, zainstalowany i utrzymy-
wany na koszt odbiorcy. 

7. „Wodomierz dodatkowy” − przyrząd pomia-
rowy zainstalowany za wodomierzem głównym słu-
żący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za-
instalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy. 

8. „Wodomierz własny” − przyrząd pomiarowy 
mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, 
zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy. 

9. „Okres obrachunkowy” – okres rozliczeń za 
usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków okre-
ślony w umowie. 

10. „Urządzenie pomiarowe” – przyrząd pomia-
rowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy. 

11. „Taryfa” – zestawienie cen i opłat o których 
mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. 

12. „Osoba” – osoba fizyczna, prawna lub jednost-
ka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

Rozdział II 

Minimalny poziom świadczonych usług przez 
Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz obowiązki  
Odbiorców warunkujące jego utrzymanie 

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz 

ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie 

utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodo-

ciągowej określają warunki techniczne przyłączenia 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa 

w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków oraz pozwolenia 

wodno-prawne wydane na podstawie odrębnych prze-

pisów. 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami 

ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

− zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw 

wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ci-

śnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ście-

ków w sposób ciągły i niezawodny, 

− ciśnienie wody określone w Rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

Nr 75, poz. 690 z p. zm.), 

− dostawę wody o jakości przeznaczonej  do spoży-

cia przez ludzi (rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spo-

życia przez  ludzi  Dz. U. z 2007 r. Nr 61, z p. 

zm.),  

− dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemy-

słowych oraz warunki ich wprowadzania do urzą-

dzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca  2002 r.  

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostaw-

ców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyj-

nych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964), 

− zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny 

koszt wodomierza głównego, po odbiorze tech-

nicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadza-

nia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 

ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz 

kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczą-

cych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. 

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania  

z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  

w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług 

świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczegól-

ności do: 

1. Utrzymania instalacji wodociągowych w stanie 

technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczysz-
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czenie wody w wyniku wystąpienia skażenia che-

micznego lub bakteriologicznego, oraz zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej przed cofnięciem się wody  

z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu cie-

płej wody użytkowej lub wody z instalacji centralnego 

ogrzewania. 

2. Natychmiastowego powiadomienia Przedsię-

biorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości od-

prowadzanych ścieków. 

3. Niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębior-

stwem, uzyskanych warunków technicznych przyłą-

czenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

4. Utrzymywania pomieszczeń i miejsc w któ-

rych zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie 

pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszko-

dzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe 

działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed 

dostępem osób nieuprawnionych i zabezpieczenia 

pomieszczenia przed zamarznięciem wodomierza. 

5. Utrzymywania przyłącza w stanie nie powodu-

jącym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,  

w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanaliza-

cyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

6. Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w spo-

sób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci 

kanalizacyjnej. 

7. Udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do 

dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji doty-

czących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych  

z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy 

mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci 

eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania 

ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji. 

8. Umożliwieniu Przedsiębiorstwu dostępu do 

własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, 

a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli 

zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Od-

biorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom 

usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. 

9. Umożliwienia osobom reprezentującym 

przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomo-

ści i do pomieszczeń w celach określonych przepisami 

ustawy oraz niniejszego regulaminu. 

10.  Zawiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich 

stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 

plomby. 

11.  Informowania Przedsiębiorstwa o zmianach 

stanu prawnego nieruchomości. 

12.  Powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich 

zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, 

które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza 

wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego  

w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotne-

go obniżenia poziomu usług świadczonych przez 

Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do nie-

zwłocznego usunięcia przyczyn i zagrożeń. 

2.  W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie za-

grożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębior-

stwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmie-

rzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsię-

biorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłą-

cza przysługującego Odbiorcy. 

3.  W celu utrzymania minimalnego poziomu 

usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbior-

cy zabrania się w szczególności: lokalizacji budyn-

ków, budowli i obiektów budowlanych oraz nasadza-

nia drzew i krzewów na sieciach i przyłączach wodo-

ciągowych w pasie o szerokości 3 m oraz nad sieciami 

i przyłączami kanalizacyjnymi w pasie o szerokości  

5 m licząc od osi rurociągów z zastrzeżeniem ust. 4. 

Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez 

Odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane 

przez Przedsiębiorstwo w tym pasie w przypadku 

likwidacji awarii, daje natomiast możliwość docho-

dzenia odszkodowań przez Przedsiębiorstwo. 

4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji niektó-

rych budynków, budowli lub obiektów budowlanych 

w pasie terenu, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Przedsiębiorstwa. 

Rozdział III 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania  

oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami 

A. Postanowienia ogólne 

§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez 

Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać 

praw i obowiązków stron wynikających z przepisów 

ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na pod-

stawie ustawy oraz postanowień niniejszego regula-

minu.  

§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki 

stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz wa-

runki usuwania ich awarii.   

2. W przypadku gdy przyłącza bądź sieci nie są 

w posiadaniu Przedsiębiorstwa odpowiedzialność za 

zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług  

jest ograniczona. 

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi 

dostawy wody i odbioru ścieków. 

§ 9. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślo-

ny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na czas 

określony: 

− gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość zo-

stała przyłączona do sieci został ustanowiony na 

czas określony, 

− na wniosek osoby, której nieruchomość została 

przyłączona do sieci, 
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§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje w 

drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Nie wymaga formy pisemnej zmiana taryfy 

oraz zmiana adresu do korespondencji w czasie obo-

wiązywania umowy. 

§ 11.W przypadku zmiany stanu prawnego nieru-

chomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skut-

kującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera 

umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychcza-

sowych warunków technicznych świadczenia usług. 

B. Zasady zawierania umów 

§ 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wnio-

sek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomo-

ści, która jest przyłączona do sieci znajdującej się  

w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 

osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana 

przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający 

aktualny tytuł prawny przyłączonej nieruchomości. 

Umowa może zostać zawarta również z osobą, która 

korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu 

korzystania z przyłączonej nieruchomości. 

3. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku o za-

warcie umowy. 

4. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego po-

informowania Przedsiębiorstwa o utracie prawa do 

korzystania z nieruchomości. 

§ 13. 1. Umowa może być zawarta z osobami ko-

rzystającymi z lokali znajdujących się w budynku 

wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub 

zarządcy budynku wielolokalowego zwanym dalej 

wnioskodawcą. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera  

w szczególności: 

− określenie ilości osób korzystających z lokali,  

w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zaj-

mowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na 

zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym 

podpisem, 

− oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 

osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania 

różnic między wodomierzem głównym a sumą 

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punk-

tach czerpalnych oraz o obowiązku ponoszenia na 

rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,  

− oświadczenia że, instalacja wodociągowa w bu-

dynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalo-

wane zgodnie z obowiązującymi warunkami tech-

nicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych; 

− oświadczenia że, jest możliwy odczyt wskazań 

wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przed-

siębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właści-

cielem lub zarządcą, 

− oświadczenia że, właściciel lub zarządca rozlicza, 

zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między 

wodomierzem głównym a sumą wskazań wodo-

mierzy zainstalowanych przy punktach czerpal-

nych wody, 

− właściciel lub zarządca na podstawie umowy,  

o której mowa w ust. 1, reguluje należności wyni-

kające z różnicy wskazań między wodomierzem 

głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalo-

wanych przy punktach czerpalnych wody, 

− został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą 

sposób przerwania dostarczania wody do lokalu 

bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; 

w szczególności przez możliwość przerwania do-

starczania wody do lokalu rozumie się założenie 

plomb na zamkniętych zaworach odcinających do-

starczanie wody do lokalu. 

3. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku, o któ-

rym mowa w ust. 1. 

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać wy-

magania techniczne konieczne do zawarcia umowy.  

C. Zasady rozwiązywania umów 

§ 14. 1. Umowa może być rozwiązana przez każ-

dą ze stron tylko w przypadku zaistnienia przyczyn 

uzasadniających jej rozwiązanie, z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia określonego w umowie z tym, 

że Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę je-

dynie z przyczyn wiążących się z niewykonywaniem 

lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Od-

biorcę. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć 

Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolo-

kalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystą-

pią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szcze-

gólności warunki uniemożliwiające ustalenie należno-

ści za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla 

poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, 

w terminie określonym w Umowie. 

3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy  

w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. 

Odstąpienie od Umowy poprzez pisemne oświadcze-

nie woli Przedsiębiorstwa jest doręczane odbiorcy na 

co najmniej 20 dni przed terminem odcięcia dostawy 

wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

4. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wy-

powiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub 

przesłania takiego oświadczenia listem poleconym, 

termin wypowiedzenia określa umowa. 

§ 15. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze 

porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwią-

zaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta. 
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§ 16. 1. Umowa wygasa w przypadku: 

− śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,  

− utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nie-

ruchomości, 

− zakończenia postępowania upadłościowego w celu 

likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej 

przedsiębiorcą,  

− utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na pro-

wadzenie działalności. 

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu 

w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczy-

nami wskazanymi w ust. 1, również w razie wyga-

śnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo  

z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której 

znajduje się lokal. 

§ 17. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy 

Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług po-

przez zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 

Rozdział IV 

Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat 

ustalone w taryfach 

§ 18. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przed-

siębiorstwo z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki 

opłat określone w ogłoszonych taryfach. 

§ 19. Długość okresu obrachunkowego określa 

umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden 

miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

§ 20. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stano-

wi zmiany umowy. 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i sta-

wek opłat wynikających z nowych, prawidłowo poda-

nych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga 

odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. 

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie 

obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny 

i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną 

umowy. 

§ 21. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należno-

ściami 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 dla zarządcy lub właściciela takiego 

budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym 

z lokali. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż  

14 dni od daty dokonania odczytu lub sytuacji, kiedy 

ilość świadczonych usług jest ustalana na innej pod-

stawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego (ryczałt). Odbiorca dokonuje zapłaty za 

dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 

wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy 

niż 7 dni od daty jej doręczenia.  

4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do 

wysokości należności określonej w fakturze nie 

wstrzymuje jej zapłaty. 

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się 

ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne 

żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie przele-

wu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej. 

§ 22. 1. W przypadku niesprawności wodomierza 

głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku 

możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obo-

wiązujących przepisów prawa, ilość pobranej wody 

i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podsta-

wie średniego zużycia wody w okresie trzech miesię-

cy przed stwierdzeniem niesprawności tego wodomie-

rza bądź urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to 

możliwe, na podstawie średniego zużycia wody ana-

logicznego okresu roku poprzedniego.  

§ 23. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć 

własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsię-

biorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość 

odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa 

ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań 

wodomierza własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych 

oraz urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urzą-

dzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków 

jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własne-

go i wodomierza głównego. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, Od-

biorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania 

na własny koszt wodomierza własnego oraz  jego 

utrzymania i legalizacji. 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 24. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wo-

dociągowej i/lub kanalizacyjnej przez przedsiębior-

stwo jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek 

(zlecenie) złożony przez osobę ubiegającą się o przy-

łączenie lub jej pełnomocnika. 

2. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót 

przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie do-

kumentacji technicznej z przedsiębiorstwem. 

3. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo do-

konuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza 

w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy 

zostały spełnione warunki techniczne. 

4. Umowa określi zakres utrzymywania przyłą-

czy przez przedsiębiorstwo. 

§ 25. Z wnioskiem o wydanie technicznych wa-

runków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca 
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tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która 

ma być przyłączona do sieci lub jej pełnomocnik. 

§ 26. 1. Wniosek o wydanie technicznych warun-

ków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanali-

zacyjnej powinien w szczególności zawierać: 

− oznaczenie wnioskodawcy wraz z adresem do ko-

respondencji, 

− określenie: 

a) określenie ilości przewidywanego poboru wody 

oraz charakterystyki zużycia wody, 

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych 

odbiorców usług również jakości odprowadza-

nych ścieków, 

c) planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody 

i dostarczania ścieków. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba 

ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załą-

czyć:  

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do ko-

rzystania z nieruchomości, której dotyczy 

wniosek a w przypadku nieruchomości o nie-

uregulowanym stanie prawnym, opis jego statu-

su prawnego w stosunku do nieruchomości,  

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytu-

owanie nieruchomości względem istniejących 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz in-

nych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przy-

łączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie    

dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowo 

wypełnionego wniosku. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.  

W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości 

do sieci Przedsiębiorstwo, w terminie 30 dni od 

otrzymania wniosku, informuje o tym osobę ubiegają-

cą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, 

które uniemożliwiają podłączenie. 

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od 

dnia ich określenia. 

3. Warunki przyłączenia określają: 

a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodocią-

gowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbior-

cy,  

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 

wody,  

c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego 

oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomia-

rowego liczącego ilość odprowadzanych ście-

ków,  

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych 

ścieków.  

§ 28. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo 

dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem 

spełnienia warunków technicznych. 

§ 29. 1. Warunki przyłączenia do sieci wodocią-

gowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiega-

jącej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej 

osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie 

przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale 

również konieczność wybudowania ze środków wła-

snych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 

pod warunkiem, że zostały zapisane w wieloletnich 

planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych. 

2. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicie-

li lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plany roz-

woju, o których mowa powyżej, mogą oni wybudować 

urządzenia na własny koszt w porozumieniu z Przedsię-

biorstwem. Zasady finansowania i sposób rozliczenia 

kosztów budowy winna określać umowa pisemna. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsię-

biorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie po 

wydaniu warunków technicznych przyłączenia do 

sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej są zobowią-

zane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady 

odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń 

wybudowach przez przyszłego Odbiorcę ze środków 

własnych. 

4. Odpłatne przejęcie polegać może na przenie-

sieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności, jak rów-

nież na zawarciu umowy dzierżawy, umożliwiający 

Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia. 

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia 

– dzierżawy wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa  

i osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

6. Umowa o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygo-

rem nieważności winna być zawarta w formie pisem-

nej. 

7. Umowa o której mowa w ust. 2 i 3 winna 

określać co najmniej: 

a) termin wybudowania urządzenia, 

b) warunki techniczne, jakie urządzenie musi speł-

niać, 

c) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przed-

siębiorstwo, 

d) zasady wyceny inwestycji, 

e) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsię-

biorstwo, 

f) termin przejęcia urządzenia, 

g) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za prze-

niesienie własności urządzenia lub termin i zasady 

uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez 

Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umo-

wy nie przenoszącej prawa własności, 

h) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 

§ 30. Odbiorca ponosi koszty: 

a) budowy przyłącza wodociągowo i/lub kanalizacyjne-

go, 

b) budowy studni wodomierzowej i/lub pomieszcze-

nia do zamontowania wodomierza głównego, 
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c) budowy pomieszczenia przewidzianego do lokali-

zacji urządzenia pomiarowego mierzącego ilość 

odprowadzanych ścieków, 

d) nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia,  

o którym mowa w punkcie c. 

Rozdział VI 

Techniczne warunki określające możliwość  

dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić 

przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku 

przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że 

nie zostanie zachowany minimalny poziom usług,  

a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych 

zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania  

i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych 

istniejących układów dystrybucji wody i odprowadza-

nia ścieków. 

Rozdział VII 

Sposób dokonywania odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 32. 1. W ramach prac związanych z odbiorem 

przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 

zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przed-

siębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci wodo-

ciągowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z uzgodnionym 

projektem przyłącza. 

2. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągo-

wej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek 

wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków 

własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyj-

nych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza 

może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

3. Określone w warunkach przyłączenia próby  

i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane 

przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem 

(zakryciem) przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza 

ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikają-

ce) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem 

(zakryciem). 

5. Przed zasypaniem (zakryciem) należy wyko-

nać operat geodezyjny. 

§ 33. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru 

przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo 

uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż siedem dni po 

dacie zgłoszenia.  

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa  

w § 34 ust. 3 są potwierdzane przez strony w sporzą-

dzanych protokołach. 

§ 34. Wzory zgłoszenia do odbioru oraz protoko-

ły odbioru określa Przedsiębiorstwo. 

§ 35. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłą-

cza powinno zawierać co najmniej: 

− dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 

− termin odbioru proponowany przez Wykonaw-

cę/odbiorcę, 

− inne warunki odbioru.  

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza po-

winien zawierać co najmniej: 

− dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 

− dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, 

(średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), 

− rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 

kanalizacyjnego,  

− skład i podpisy członków komisji dokonującej 

odbioru, 

− uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem  

a realizacją przyłącza. 

Rozdział VIII 

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób 

postępowania w przypadku niedotrzymania  

ciągłości usług lub odpowiednich parametrów 

świadczonych usług dostarczanej wody  

i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 36. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do 

udzielenia Odbiorcom wszelkich informacji dotyczą-

cych: 

− prawidłowego sposobu wykonywania przez Od-

biorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowa-

dzanie ścieków, 

− warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

− występujących zakłóceń w dostawach wody lub 

w odprowadzaniu ścieków, 

− występujących awarii urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych, 

− planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za po-

średnictwem telefonu, faksu, elektronicznych środków 

przekazu lub ogłoszeń, bez zbędnej zwłoki, jednakże 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został 

złożony na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo- 

-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie 

w terminie 14 dni od otrzymania wniosku chyba, że 

osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczy-

ła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form 

wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń 

wymagających okresów dłuższych niż terminy wska-

zane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem 

tych terminów, informuje o tym fakcie osobę, która 

złożyła wniosek o informację i wskazuje jej ostatecz-

ny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie mo-

że być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
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§ 37. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania 

reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 

Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości  

i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za 

te usługi. 

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej 

lub elektronicznej. 

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzeć 

reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuż-

szym niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. 

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 

wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za 

kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się 

o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie  

i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: 

imienne wskazanie pracowników upoważnionych do 

kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się  

o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania 

reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godzi-

ny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie 

Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomo-

ści wraz z ogłoszeniem nowych taryf. 

§ 39. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być 

udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

− aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy 

cen i stawek opłat, 

− tekst „Regulaminu dostarczania wody i odprowadza-

nia ścieków”, obowiązującego na terenie gminy, 

− wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości 

wody, 

− tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz 

z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie ustawy. 

§ 40. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poin-

formowania Odbiorców o planowanych przerwach lub 

ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwycza-

jowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 go-

dzinnym. 

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek nie-

zwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwy-

czajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych 

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile 

czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

3. W przypadku budynków wielo lokalowych, 

Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych  

w ust.2 poinformować wyłącznie właściciela lub za-

rządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania 

przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy  

w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsię-

biorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 

poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbior-

ców wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru 

wody. 

5. W przypadku zaistnienia przerw w dostawach 

wody na skutek zjawisk losowych, nieprzewidzianych 

i niezależnych od Przedsiębiorstwa, jest ono zobowią-

zane do: 

a) niezwłocznego poinformowania Odbiorców w spo-

sób zwyczajowo przyjęty o zaistniałej sytuacji, 

b) uruchomienia zastępczych punktów poboru wody, 

rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzy-

stanie z nich przez Odbiorców usług. 

§ 41. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć 

lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z waż-

nych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uza-

sadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkie-

go, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpoża-

rowymi, a także przyczynami technicznymi. 

2. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzial-

ności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub 

ograniczenie świadczenia usług wynikały z: 

− działania siły wyższej w tym zwłaszcza sił przyro-

dy, 

− działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za 

które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialno-

ści, w tym samego Odbiorcy. 

Rozdział IX 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

§ 42. Woda do celów przeciwpożarowych jest 

dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych 

przez Przedsiębiorstwo, przede wszystkim z hydran-

tów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci 

wodociągowej. 

§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele prze-

ciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawie-

ranej pomiędzy gminą i Przedsiębiorstwem. 

§ 44. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpoża-

rowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustala-

na na podstawie pisemnych informacji składanych do 

Przedsiębiorstwa przez jednostkę straży pożarnej  

w umownie ustalonych okresach. 

§ 45. Należnościami za wodę pobraną na cele 

przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 46. W sprawach nie objętych  niniejszym  regu-

laminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-

trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) 

wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na pod-

stawie ustawy. 
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§ 47. Właściciele nieruchomości wielo lokalo-

wych lub Zarządcy budynków wielo lokalowych oraz 

właściciele, najemcy lub osoby korzystające z lokali 

mieszkalnych lub usługowych, z którymi Przedsię-

biorstwo ma zawartą umowę są w przypadku stwier-

dzenia, iż umowa nie spełnia wymagań zawartych  

w § 13 Regulaminu, obowiązani do dokonania zmian 

w zawartej umowie w terminie 21 dni od dnia wejścia 

w życie Regulaminu, pod rygorem wypowiedzenia 

umowy przez Przedsiębiorstwo. 
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