
UCHWAŁA NR 0007.III.22.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 1 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.), po zaopiniowaniu przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Rada Miejska w Żmigrodzie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żmigród 
w brzmieniu określonym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.   

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/309/06 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie:
J. Czyżowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 stycznia 2019 r.

Poz. 250
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załącznik do Uchwały nr 0007.III.22.2018 

Rady Miejskiej w Żmigrodzie 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Żmigród. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych  

na terenie Gminy Żmigród oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług  

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków  

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.). 

2. Pozostałe pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie wskazane w  ustawie. 

3. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie do taryfy tymczasowej w 

rozumieniu ustawy. 

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu  

o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług: 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do: 

a) dostaw wody i odprowadzania ścieków do nieruchomości dla której zawarto umowę  

w sposób ciągły i niezawodny, 

b) dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do nieruchomości, o ciśnieniu 

umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05MPa i nie większym niż 0,5MPa, 

w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i 

średnicą, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości nie 

mniejszej niż 0,2 m
3
 na dobę, 
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c) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. 

poz.2294 z późn. zm.), w tym w szczególności : 

- żelazo max. 0,2mg Fe/l 

- mangan max. 0,05 mg Mn/l 

- jon amonowy max. 0,5mg/NH4+/l 

- pH w przedziale 6,5-9,5 

- mętności max. 1 NTU 

- azotyny max. 0,5 mg NO3/l 

- azotany max. 0,5 mg NO2/l 

d) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków, w granicach technicznych możliwości 

świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza kanalizacyjnego oraz 

instalacji wewnętrznej odbiorcy usług,  oraz jakości spełniającej wymagania określone 

przepisami prawa w ilości równej ilości pobranej wody. 

2. Dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy,  

o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa,  

w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem. 

3. Odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad 

określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą  

i niniejszym regulaminem. 

4. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez 

inwestora dokumentację techniczną. 

5. Instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny. 

6. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody. 

7. Prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

8. Zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych  

i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

9. Zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy 

wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych. 

10. Zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

w zakresie wynikającym z: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żmigród  

oraz  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
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kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu przedsiębiorstwa i odpowiednio  

do posiadanych środków finansowych. 

11. Informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym 

przepisami ustawy. 

12. Na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez 

Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez 

ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy  

i wymiany. 

§ 5. 1. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

ma prawo: 

1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych  

w art. 7 ustawy, 

2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do 

sieci, 

3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania, 

4) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora 

dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i sanitarnego. 

§ 6.  1. Odbiorca usług ma prawo do: 

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości, 

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków, 

3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw  

w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8, 

4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa  

w Rozdziale 9, 

5) uczestniczyć w kontrolach  przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo. 

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 7. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy 

zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług – zgodnie z art. 6 

ustawy. 

2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której 

nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem  

o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana 

jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego,  

po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 
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3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie 

internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje 

o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców 

usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy  

oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, 

odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia  

od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r.  

o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017, poz. 683 z późn. zm). 

§ 8. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej 

aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów o ile się takimi warunkami 

posługuje. 

§ 9. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne   

odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu. 

Rozdział 4 

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

§ 10. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych 

w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków 

§ 11. Długość okresu obrachunkowego określa umowa. 

§ 12. 1. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy 

taryfowej, do której zaliczony został odbiorca usług wymaga podania taryf  

do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z 

nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania 

odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości. 

§ 13. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo–kanalizacyjne jest faktura. 

 

Rozdział 5 

Warunki przyłączania do sieci 
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 § 14. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia, który powinien zawierać co 

najmniej : 

1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą, 

2) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci wodociągowej  

lub kanalizacyjnej, poprzez podanie jej położenia (miejscowość, nazwa ulicy i numeru)  

wraz z podaniem numeru jej księgi lub jeśli jej nie posiada, numer ewidencyjny działki; 

3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia 

wody, 

4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców 

ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków,  

oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających, 

5) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków, 

6) do wniosku winna zostać dołączona aktualna mapa zasadnicza, 

7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, 

2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci przekazuje je wnioskodawcy, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Warunki, o których mowa w ust. 2, określają co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,   

w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien załączyć do protokołu odbioru 

przyłącza podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza, 

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata. 

§ 15. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i 

przyłączem kanalizacyjnym 

Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 16. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od: 

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich 

urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, 

2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego 

wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się 
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faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnej wody 

nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy,  

jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni), 

3) posiadaniu tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje „Warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej  

z przesłanek określonych w ust. 1. Informacja o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia 

do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” przekazywana jest osobie ubiegającej się o 

przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie 30 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa 

wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu. Informacja, o 

której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia. 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach prac związanych  

z odbiorem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dokonuje sprawdzenia zgodności 

wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane 

przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, 

złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

3 Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot 

przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed 

zakryciem (zasypaniem). 

§ 18. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się  

o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez osobę 

ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej. 

§ 19. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

powinno zawierać: 

1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci  

i oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej  

lub sieci kanalizacyjnej”, 
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2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości  

do sieci. 

2. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego  

lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy 

uzbrojenia); 

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub 

sieci kanalizacyjnej” lub projektem, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego; 

3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty 

techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego, dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 

Rozdział 8 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 20. 1. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, 

w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany 

termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci  

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw  

w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług  

o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo 

przyjęty sposób, 

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i 

odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

4)poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia 

ciągłości świadczonych usług. 

§ 21. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach 

lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w 

świadczeniu usług. 
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2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub 

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sposób opisany w ust. 1, odbiorców usług co najmniej 20 

dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, 

podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru. 

Rozdział 9 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji  

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody  

i odprowadzaniu ścieków 

§ 22. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób 

odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się  

o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach  

oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji,  

jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu,  

w którym możliwe jest zawarcie umów. 

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co 

najmniej: 

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług  

oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania  

i rozpatrywania reklamacji, 

2) dane umożliwiające kontakt godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji były 

udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  

oraz na jego stronie internetowej. 

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie  

lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące dokumenty w aktualnym brzmieniu: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu : 

a) taryfa, 

b) niniejszy regulamin, 

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z 

aktami wykonawczymi, 

2)  informacje dotyczące: 

a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie  i miejscu, w którym 

możliwe jest zawarcie umów, 

b) procedury reklamacyjnej, 

c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie: 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 250



9 

 odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

 odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy 

przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do 

sieci. 

§ 25. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia 

do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie 

usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi. 

2. Reklamacje powinny zawierać: 

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, 

2) przedmiot reklamacji, 

3) uzasadnienie, 

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia 

zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie  

z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba  

że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu. 

4. Reklamacje wnosi się na piśmie w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym  

lub za pomoc poczty elektronicznej. 

§ 26. 1. Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków  

bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach: 

1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia, 

2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane  

z funkcjonowaniem sieci, 

3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług, 

4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu 

ścieków. 

Rozdział 10 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 27. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych 

posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,  

w tym z hydrantów przeciwpożarowych zamontowanych na sieci 

§ 28. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochotniczej i zawodowej straży pożarnej uczestniczące 

w akcji gaśniczej lub ćwiczeniach. 
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§ 29. 1. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie  

z obowiązującą taryfa na podstawie pisemnych informacji od uprawnionych do poboru wody do celów 

przeciwpożarowych. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne obciąży gminę. 
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