
 

 

UCHWAŁA NR VI/68/19 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Głuchołazy” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 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 uwzględnieniu opinii Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIX/365/06 Rady Miejskiej  

w Głuchołazach z dnia 18 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2006.80.2406). 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Głuchołazach 

 

Mariusz Migała 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1237



Załącznik 

 do uchwały nr VI/68/19 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 27 marca 2019 r. 

REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głuchołazy. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o 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.) 

Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie. 

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

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę, dostarczyć odbiorcy wodę z posiadanej sieci wodociągowej 

w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, o odpowiednim ciśnieniu - nie niższym niż 0,05 MPa i nie większym niż 

0,6 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu 

wodociągowym; 

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

wymienionych wartości: żelazo 200 μg/l, mangan 50 μg/l, amonowy jon 0,50 mg/l, azotany 50 mg/l, azotyny 0,50 mg/l, 

odczyn w przedziale 6,5-9,5 pH; 

3) przyjęcia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i umową o odprowadzanie ścieków, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę; 

4) zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz wodomierza głównego 

będących w eksploatacji przedsiębiorstwa, a także przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  

na warunkach określonych w umowie; 

5) prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków. 

Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę 

zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.  

§ 6. 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.  

§ 7. Umowa 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. 

§ 8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali 

znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego 

lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.  

§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług 

projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. 
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§ 10. 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 regulaminu. 

Rozdział 4 

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

§ 11.1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz 

główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia lub ilości ustalone w umowie. 

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. 

3. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odprowadzania 

ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura. 

4. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające  

z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub 

właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub 

wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

5. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie. 

6. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym 

w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

Rozdział 5 

Warunki przyłączania do sieci  

§ 12.1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 

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

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

2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych; 

3) określenie wielkości przewidywanego poboru 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) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki,  

w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia; 

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje  

je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

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

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, 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 przedłożyć 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. 
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5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek 

określonych w § 14 regulaminu. Informacja o braku możliwości wydania warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie 

nieruchomości do sieci w terminie 30 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 1, regulaminu wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 13.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki techniczne niezbędne do podłączenia  

do sieci oraz uzgadnia przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i posiadanych środków finansowych. 

3. Informacje dotyczące dostępności do usług wodociągowo-kanalizacyjnych potencjalni odbiorcy tych 

usług mogą uzyskać: 

1) w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, który udostępnia do wglądu: 

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

2) w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które udostępnia do wglądu: 

a) taryfy cen i stawek opłat, 

b) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

d) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego. 

§ 14. 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 w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających  

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 

lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków. 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

odbioru wykonanego przyłącza 

§ 15.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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 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). 

4. Protokół odbioru częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

powinien zawierać, co najmniej: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 
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2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci lub projektem, a sposobem 

realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

3) podpisy osób dokonujących odbioru. 

5. Podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny. 

Rozdział 8 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 16.1. 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, w 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,  

w zwyczajowo przyjęty sposób; 

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

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody. 

2. 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. 

3. O braku możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wynikającym  

z przypadków opisanych w ust. 2 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców, 

Burmistrza Głuchołaz i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

§ 17.1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne informuje odbiorców usług, w zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2 dni przed planowanym 

terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 4 dni przed planowanym terminem.  

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

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego odbiorców usług, co najmniej 20 dni przed planowanym terminem 

odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

W przypadku gdy odcięcie dostawy wody nastąpiło z powodu nie uiszczenia przez odbiorcę usług 

należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie 

uregulowania zaległej opłaty, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane  

do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. 

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wstrzymać dostawę wody lub zamknąć przyłącze 

kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy. 

Rozdział 9 

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

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 19.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę 

usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy; 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 
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3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być 

jej udzielona w innej formie. 

3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin 

wskazany w ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tego terminu informuje  

o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin 

ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 20.1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty. 

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego osobiście lub w formie pisemnej na jego adres. 

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić 

okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające 

jej rozpatrzenie. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić 

pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za 

którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Rozdział 10 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

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

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej. 

§ 22. Pobór wody z sieci na cele przeciwpożarowe dokonywany jest z hydrantów oraz innych miejsc 

uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

§ 23. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do powiadomienia 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

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

wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do składania  
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