
 

 

UCHWAŁA NR III/27/2019 

RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Złotoryja 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotoryja 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Parański

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2019 r.

Poz. 617



Załącznik do uchwały nr III/27/2019 

Rady Gminy Złotoryja z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotoryja 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złotoryja, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Złotoryja oraz wzajemne prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług. 

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 

z późn. zm.). 

3. Obowiązki wynikające z ustawy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

realizuje Gmina za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi  

z/s w Wilkowie – Osiedlu stanowiącym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

4. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem  

oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, z późn.zm.); 

2) Umowie – rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 6 Ustawy; 

3) Przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym 

mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy, 

4) wymaganiach technicznych – rozumie się przez to określane pisemnie przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  

oraz na podłączenie nieruchomości do tych sieci, stanowiące podstawę do opracowania dokumentacji 

technicznej; 

5) wodomierzu (mierzącym wodę bezpowrotnie zużytą) – rozumie się przez to przyrząd pomiarowy 

zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu opomiarowania ilości wody zużytej 

bezpowrotnie lub mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany  

na koszt odbiorcy usług. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostawy wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek: 

1) dostarczyć z sieci wodociągowej wodę o odpowiedniej jakości, określonej w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294), parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda 

określają poniższe tabele: 
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Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne 

Lp. Parametr 

Wartość parametryczna 

liczba mikroorganizmów [jtk 

lub NPL] 

objętość próbki 

[ml] 

1. Escherichia coli 0 100 

2. Enterokoki 0 100 

Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne 

Lp. Parametr Wartość parametryczna
4)

 Jednostka 

1. Glin (Al) 200 µg/l 

2. Jon amonu 0,50 mg/l 

3. Barwa 

Akceptowalna przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

 

4. Chlorki 250 mg/l 

5. Mangan 50 µg/l 

6. Mętność 

Akceptowalna przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian. 

Zalecany zakres wartości do 1,0 

NTU 

7. Ogólny węgiel organiczny (OWO) Bez nieprawidłowych zmian  

8. Stężenie jonów wodoru (pH) 6,5-9,5  

9. Przewodność elektryczna 2.500 µS/cm 

10. Siarczany 250 mg/l 

11. Smak 

Akceptowalny przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

 

12. Sód 200 mg/l 

13. Utlenialność z KMnO4 5,0 mg/l O2 

14. Zapach 

Akceptowalny przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

 

15. Żelazo 200 µg/l 

2) zapewnić spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczenia wody w przypadku wystąpienia  

jej niedoboru; 

3) do ustalenia i wydania warunków technicznych podmiotom zainteresowanym podłączeniem do sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej; 

4) zapewnić odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.); 

- zapewnić dostawy wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05MPa (0,5 bara) i nie większym  

niż 0,6 MPa (6 barów) na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym; - zapewnienia 

zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły 

i niezawodny; 

5) zapewnić ogólne wymagania w zakresie jakości materiałów do budowy urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami; 

6) zapewnić prawidłową eksploatację i naprawę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 

7) zainstalowania na własny koszt i utrzymania u Odbiorcy usług wodomierza głównego na przyłączu 

wodociągowym; 
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8) powiadamiania Odbiorcy usług o planowanych zamknięciach wody w czasie nie krótszym niż 2 doby przed 

jej zamknięciem; 

9) zapewnić zastępcze punkty poboru wody i poinformować Odbiorców o ich lokalizacji, w przypadku,  

gdy przewidywana przerwa w dostawie wody przekracza 24 godziny. 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo: 

1) odciąć dostawę wody w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy; 

2) dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu znajdującego  

się za wodomierzem głównym włącznie; 

3) kontrolować sprawność wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wewnętrznych urządzeń do oczyszczania 

ścieków będących własnością Odbiorcy usług oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków; 

4) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy usług, w celu przeprowadzenia kontroli 

wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, 

dokonywania odczytów wskazań przeprowadzenia badań, pomiarów, przeglądów i napraw urządzeń 

będących w posiadaniu Dostawcy. 

2. Pracownicy przedsiębiorstwa mogą wykonywać ww. czynności po okazaniu pisemnego upoważnienia 

i legitymacji służbowej. 

Rozdział 3. 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw 

i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy usług, jeżeli są spełnione 

warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia 

usług. 

2. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu. 

3. Umowa może być zawarta z osobami posiadającymi 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. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem 

wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub zarządcą.  

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera Umowę z osobą korzystającą z lokalu wskazaną  

we wniosku na warunkach określonych w ustawie. 

4. W przypadku nieruchomości będących współwłasnością stroną umowy są wszyscy współwłaściciele 

jednocześnie lub osoba ustanowiona zgodnym pisemnym oświadczeniem ich pełnomocnikiem. 

5. W razie braku zgodnego ustanowienia pełnomocnika dopuszcza się zawarcie umowy z jednym  

ze współwłaścicieli na jego pisemny wniosek wraz z jego pisemnym oświadczeniem o samodzielnym 

rozliczaniu usług pomiędzy współwłaścicielami. 

Rozdział 4. 

Sposób rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki 

§ 7. 1. Rozliczanie Przedsiębiorstwa z Odbiorcą za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków 

odbywa się wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat, określone w ogłoszonych taryfach. 

2. Zmiana lub utrata mocy obowiązującej dotychczasowych taryf nie wymaga zmiany Umowy. 

§ 8. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo  

jest faktura. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 617



2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające 

z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 

budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 

§ 9. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie Przedsiębiorstwa 

pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej  

lub/i kanalizacyjnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 

- adres podłączanej nieruchomości, 

- rodzaj podłączenia, 

- datę i podpis wnioskodawcy, 

- określenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 

- przeznaczenie wody, 

- określenie ilości osób stale korzystających z wody, 

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda. 

3. Warunki przyłączenia określają: 

- miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 

- wytyczne dotyczące zainstalowania wodomierza głównego, 

- procedurę przyłączenia do sieci, 

- termin ważności warunków, 

- konieczność wykonania projektu budowlanego (o ile zaistnieje taka potrzeba) lub uzgodnienia ze wszystkimi 

gestorami sieci. 

4. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  

poza wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie o przysługującym wnioskodawcy tytule 

prawnym do nieruchomości i przedkłada stosowny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 

bądź składa oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

5. Przedsiębiorstwo wydaje wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, warunki techniczne podłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy. 

6. Warunki techniczne tracą ważność z upływem dwóch lat od dnia wydania. Ważność wymagań 

technicznych może być przedłużona na okres wskazany przez Przedsiębiorstwo, nie dłuższy niż jednak  

niż 2 lata. 

7. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie 

do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia do sieci 

i świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. W takim przypadku Przedsiębiorstwo 

pisemnie informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy, nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia 

istnienia podstawy odmowy. 

8. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz niezbędnych urządzeń realizowana 

jest przez Gminę i Przedsiębiorstwo. 

10. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych winny być 

określone w sposób wyczerpujący. 
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Rozdział 6. 

Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza przez przedsiębiorstwo 

§ 10. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest: 

1) uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z Przedsiębiorstwem; 

2) zgłoszenie Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zamiaru budowy przyłącza co najmniej 7 dni 

przed jego rozpoczęciem. 

2. Przedsiębiorstwo przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego odbioru technicznego przyłącza 

celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi wymaganiami technicznymi. 

3. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające zakryciu 

(tzw. prace zanikające) należy zgłaszać Przedsiębiorstwu przed zasypaniem. 

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach 

technicznych. 

5. Podstawę do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej oraz do zawarcia 

Umowy z Przedsiębiorstwem stanowi protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza z wynikiem 

pozytywnym. 

6. Włączenie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dokonuje podmiot do tego 

uprawniony, posiadający uprawnienia na koszt Odbiorcy usług. 

7. Wykonane i odebrane przyłącze, z wyjątkiem wodomierza głównego pozostaje własnością Odbiorcy 

usług. 

Rozdział 7. 

Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

§ 11. 1. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych lub/i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje 

dotyczące dostępności tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa. 

2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan 

techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Możliwości dostępu do usług wodociągowych w przyszłości określają wieloletnie plany rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę  

lub/i odprowadzanie ścieków, 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków 

przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela 

odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca  

się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2. 
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4. W szczególnych sytuacjach, jeżeli udzielenie informacji wymaga poczynienia ustaleń i działań 

wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem 

terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje 

termin, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby. 

Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić Odbiorcom usług 

należyty poziom usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy 

usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji 

objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie. 

3. Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje, w szczególności dotyczące niewykonania  

lub nienależytego wykonania usług na piśmie na adres lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

1) dane Odbiorcy usług, numer umowy; 

2) przedmiot reklamacji; 

3) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, w tym dowody uzasadniające reklamację; 

4) zgłoszenie roszczeń. 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji powiadomić Odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia. 

W szczególnych okolicznościach, o ile wymagane jest zebranie dowodów, informacji lub wyjaśnień termin  

ten wynosi 30 dni. 

2. Powiadomienie Odbiorcy usług powinno zawierać: 

1) przywołanie podstawy prawnej; 

2) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji; 

3) uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości lub części; 

4) informację o udzielonym upuście lub zwrocie należności oraz formie wypłaty; 

5) pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie. 

3. Złożenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

Rozdział 10. 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

§ 15. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych  

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci 

wodociągowej. 

2. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana  

na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych 

okresach. 

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda 

dostarczana jest dla innych Odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody. 

4. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina 
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Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 

w tym zwłaszcza przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
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