
 

 

UCHWAŁA NR LXX/301/14 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary 

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt l5, art. 40 ust. l i ust. 2 pkt 4, art. 4l ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca l990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. l i art. 19 ustawy z dnia 

7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. l. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kowary. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określeń: 

a) ,,ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 

b) „umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów: umowa o zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków, umowa o zaopatrzenie w wodę, umowa o odprowadzanie ścieków, 

c) „odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej 

z umów wymienionych w pkt. b), 

d) ,,przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), który prowadzi 

działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

e) ,,przyłącze wodociągowe” należy przez to rozumieć przyłącze wodociągowe zdefiniowane w ustawie z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

f) ,,przyłącze kanalizacyjne” – należy przez to rozumieć przyłącze kanalizacyjne zdefiniowane w ustawie 

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

§ 2. l. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na 

podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą. 
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§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz 

warunkami wynikającymi z zawartej umowy. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 4. 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w wymaganej ilości i jakości; 

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych niniejszym 

Regulaminem; 

3) w przypadku dostarczania wody z sieci, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 

MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem 

głównym; 

4) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły 

i niezawodny; 

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody. 

2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług w ilości określonej w umowie; 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 

i określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości; jakość wprowadzonych ścieków określa umowa 

o odprowadzenie ścieków; 

3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 

i niezawodny; 

4) oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami 

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem 

o zawarcie umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania 

z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, 

która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym, gdy nie są spełnione równocześnie 

wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy. 

4. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania 

ścieków przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

§ 6. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas nieokreślony. 

§ 7. l. Odbiorca składa do przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym 

w warunkach technicznych przyłączenia, o których mowa w § 13 ust. 3 lub w umowie o przyłączenie do sieci. 

2. W przypadku zmiany odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług nowy 

odbiorca niezwłocznie składa do przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy. 

3. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza 

kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę wniosku o zawarcie umowy. 

4. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku przedkłada odbiorcy do podpisu 

projekt umowy. 
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5. Postanowienia ust. l i ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez 

właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi 

z lokali. 

§ 8. 1. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 

usług lub obszaru. 

2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze. 

§ 9. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności: 

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia 

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody 

z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, połączenia 

własnego ujęcia z siecią wodociągową, 

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami, 

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci 

kanalizacyjnej, 

d) informowania przedsiębiorstwa o ilości wody pobranej z własnego ujęcia w celu prawidłowego ustalania 

opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

e) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie 

w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowie zawartej 

z przedsiębiorstwem, 

f) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji 

i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, 

g) podjęcia działań ograniczających skutki awarii, 

h) udostępniania przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy oraz innych działań określonych w art. 7 ustawy. 

Rozdział 4. 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 10. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

prowadzone są przez przedsiębiorstwo na podstawie przepisów szczegółowych w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

§ 11. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę cen i stawek 

opłat zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez 

konieczności zmiany umowy. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 12. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny 

wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”, 

złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba 

posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. l powinien w szczególności zawierać: 

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3070



b) adres podłączanej nieruchomości, 

c) numer ewidencyjny działki, 

d) rodzaj podłączenia (wodociągowe i/ lub kanalizacyjne), 

e) datę i podpis wnioskodawcy. 

§ 13. l. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem jego kompletności zgodnie z § 12. 

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania. 

3. Warunki przyłączenia określają w szczególności: 

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy, 

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, 

c) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, 

d) sposób opomiarowania ilości wody pobieranej z własnego ujęcia, odprowadzanej do sieci kanalizacyjnej, 

e) termin złożenia wniosku o zawarcie umowy, 

f) termin ważności warunków przyłączenia. 

4. Miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego 

liczącego ilość odprowadzanych ścieków należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

Rozdział 6. 

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza 

§ 14. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz 

budowlanomontażowych. 

2. Przedsiębiorstwu przysługuje prawo: 

l) kontroli wszelkich prac związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pod względem 

zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia; 

2) egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację 

realizowanych podłączeń. 

3. Przed włączeniem do sieci odbiorca zgłasza do odbioru częściowego przyłączy wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych przed ich zasypaniem. 

4. Po dokonaniu odbioru częściowego: 

1) włączenia do sieci wodociągowej przyłącza wodociągowego dokonują wyłącznie służby przedsiębiorstwa, 

2) włączenia przyłącza kanalizacyjnego mogą dokonać służby przedsiębiorstwa lub inni wykonawcy za zgodą 

i pod nadzorem przedsiębiorstwa, 

3) warunkiem włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest zawarcie umowy o zaopatrzenie 

w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

5. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną 

wybudowanego przyłącza. Dokumentowane jest to protokołem spisanym między przedsiębiorstwem 

a odbiorcą. Odbiór techniczny jest bezpłatny. 

6. Protokół z odbioru końcowego uprawnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

7. Przedsiębiorstwo uruchamia przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i rozpoczyna dostawę wody 

oraz odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy i zamontowania wodomierza głównego. 
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Rozdział 7. 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających 

mocy produkcyjnych oraz braku warunków technicznych do realizacji usługi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez 

uzyskania zgody przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej 

§ 16. 1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

2. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 

przedsiębiorstwo uprzedza odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 17. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej 

jakości przedsiębiorstwo informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed 

planowanym terminem. 

§ 18. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy 

punkt poboru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

Rozdział 9. 

Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

§ 19. l. Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 

odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, 

prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz ochronę przed dostępem 

osób nieuprawnionych. 

§ 20. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich: 

a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu 

plomby, 

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

§ 21. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody 

i odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 10. 

Standardy obsługi odbiorców usług 

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody 

i odprowadzaniu ścieków 

§ 22. l. Przedsiębiorstwo udziela na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji 

dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych niniejszym Regulaminem oraz zawartych 

w taryfie. 

2. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

l) aktualne obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat; 

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy; 

3) wyniki przeprowadzonych ostatnio analiz jakości wody; 

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 
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3. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 2 poza swoją 

siedzibą. 

§ 23. l. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody, 

odbiorca może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa 

w świadczeniu usługi albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi. 

3. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie l4 dni od dnia jej 

wniesienia. 

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 

a) nazwę przedsiębiorstwa, 

b) powołanie podstawy prawnej, 

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji, 

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie, 

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez 

niego stanowiska. 

5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację 

winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, 

a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności. 

Rozdział 11. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 24. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

przedsiębiorstwa są jednostki ochotniczej i zawodowej straży pożarnej uczestniczące w akcji gaśniczej na 

terenie Gminy Kowary. 

§ 25. l. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe i inne wymienione 

w art. 22 ustawy stosując ceny ustalone w taryfie, na podstawie umowy zawartej z gminą, w której określone 

zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele określone w ust. 1 dokonywane są za okresy kwartalne. 

Rozdział 12. 

Przepisy końcowe 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

A. Machnica 
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