
 

 

UCHWAŁA NR LXXV/477/21 

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie miasta i gminy Bogatynia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art. 35 ust. 2 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 471 ze zm.), Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy 

Bogatynia, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia (Dz. U. Wojew. 

Dolnośl. poz. 2407). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni: 

Eugeniusz Kubica 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 grudnia 2021 r.

Poz. 6245



Załącznik do uchwały nr LXXV/477/21 

Rady Miejskiej w Bogatyni 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

realizowanego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych oraz odbiorców usług. 

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 

2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2028). 

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego 

rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego 

minimalnego poziomu świadczonych usług: 

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi 

„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, w ilości nie mniejszej niż 0,1 

m³ na mieszkańca na dobę, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05 MPa 

i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. 

strukturą i średnicą, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług; 

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach 

nieprzekraczających wymienionych wartości podanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), 

w tym w szczególności: 

a) stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5 – 9,5; 

b) żelazo – nieprzekraczające wartości 200 µg/l; 

c) mangan – nieprzekraczające wartości 50 µg/l; 

d) barwa – nieprzekraczająca wartości 15 mg Pt/l. 

3) odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3/Md, o stanie i składzie 

zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób i na zasadach określonych 

w warunkach przyłączenia nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa; 

4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy 

wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych. 

2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ponosi 

odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o pisemną 

umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 

Ustawy. 
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2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

3. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy 

budynku wielolokalowego, na warunkach określonych w Ustawie. 

4. Przedsiębiorstwo może również zawierać umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

z korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym, jeżeli zostaną zapewnione: 

1) pomieszczenie techniczne przeznaczone wyłącznie do zainstalowania wodomierzy głównych, dostępne  

dla przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, 

2) kolektor zbiorczy z zamontowanymi i oznakowanymi tabliczkami przy wodomierzach głównych  

do poszczególnych lokali, 

3) wodomierz główny z przeznaczeniem dla jednego odbiorcy usług. 

5. W przypadku określonym w ust. 7 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest 

zawierana przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobami korzystającymi z lokali bez 

konieczności zawarcia odrębnej umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego. 

6. 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 

umowy. 

7. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne z odbiorcami 

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

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 4. 

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

§ 5. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi 

aktualna taryfa Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz ilość wody dostarczonej do nieruchomości  

i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 Ustawy.  

2. Podstawą obciążenia Odbiorcy Usług należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura wystawiona na podstawie zawartej umowy. 

3. W przypadku zmiany taryfy na fakturze wyodrębniona zostanie ilość i wartość dostarczonej wody i/lub 

odprowadzonych ścieków przed datą i po dacie zmiany taryfy 

4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 

z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Miasta 

i Gminy Bogatynia oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga 

odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 6. Wydawanie „Warunków przyłączenia do sieci” odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych 

w przepisie art. 19a Ustawy. 

§ 7. 1. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w § 6 Regulaminu, winny co najmniej:  

1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy; 

2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek 

wodomierzowych lub kanalizacyjnych, 
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5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

6) zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru 

przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu. 

2. „Warunki przyłączenia do sieci”, powinny ponadto zawierać: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane; 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez 

którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne; 

§ 8. 1. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym 

i przyłączem kanalizacyjnym. 

Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych 

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

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego; 

2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającymi 

z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości 

pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi 

(wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków 

(wydajność oczyszczalni); 

3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci”, w przypadku 

spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust. 1. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

odbioru wykonanego przyłącza 

§ 10. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci”.  

2. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci” próby i odbiory częściowe oraz końcowe są 

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie 

do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego). 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

§ 11. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się 

o przyłączenie 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 § 10 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez podmiot 

ubiegający się o przyłączenie do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego w pisemnych protokołach. 

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

powinno zawierać:  
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1) dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru 

„Warunków przyłączenia do sieci”; 

2) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie 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”, a sposobem realizacji 

przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są dokumenty wskazane w „Warunkach przyłączenia  

do sieci. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 13. 1. W przypadku niedotrzymania wymaganych parametrów dostarczanej wody Przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek informowania Odbiorców usług o podjętych lub planowanych 

działaniach naprawczych w sposób i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa oraz w trybie określonym w niniejszym rozdziale. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 

o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 

z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformowania odbiorców, 

w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 

wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

4. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może 

o zdarzeniach wskazanych w ust. 3 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby 

korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków. 

5. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 

i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

6. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru 

wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

poinformuje odbiorców usług. 

Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych 

przerwach w świadczeniu usług, 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług, co najmniej: 
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1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta, 

2) wyodrębnienie konta bankowego dokonywania wpłat za usługi, 

3) udostępnianie numeru telefonu alarmowego, 

4) zamieszczanie na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego podstawowych 

informacji m.in. o: działalności przedsiębiorstwa, oferowanych usługach, taryfach, przepisach prawa 

i istotnych komunikatach w zakresie świadczonych usług. 

§ 15. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 

oraz wysokości opłat za te usługi. 

2. Odbiorca usług może domagać się od przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego odpowiedniego 

obniżenia należności za ilość wody o pogorszonej, bądź złej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym 

normalne korzystanie z wody. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 

lub doręczenia reklamacji. 

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga okresu dłuższego, przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5 informuje o tym fakcie odbiorcę usług 

i wskazuje ostateczny termin załatwienia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 30 dni od jej złożenia. 

5. W przypadku wniosku odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, termin 

rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza przez właściwy 

organ. 

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 

1) taryfy aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, 

3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 17. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach 

uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów. 

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

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej. 
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