
  

UCHWAŁA NR XXVI/329/18 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 31 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 

Wyszki 

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, 1000, 1349 i 1432) 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) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/224/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1974). 

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Arkadiusz Krasowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2018 r.

Poz. 4519



Załącznik do uchwały Nr XXVI/329/18 

Rady Gminy Wyszki 

z dnia 31 października 2018 r. 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA OBSZARZE GMINY WYSZKI 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zwanego dalej 

„Przedsiębiorstwem" oraz odbiorców usług zwanych dalej "Odbiorcami" w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń 

kanalizacyjnych na terenie gminy Wyszki. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 

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

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków 

§ 3. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane: 

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m
3  

na dobę; 

2) prowadzić regularną wewnętrzna kontrolę jakości dostarczanej wody; 

3) zapewnić ciągłość dostawy wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

4) zapewnić w posiadanej sieci wodociągowej ciśnienie dostarczanej wody nie mniejsze niż 0,05 MPa, 

występujące w miejscu przyłączenia nieruchomości do sieci. 

§ 4. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, 

w ilości nie mniejszej niż 0,5 m
3
 na dobę; 

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

i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków; 

3) odprowadzać ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą następuje po 

złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

2. 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. 

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana 

jest z właścicielem budynku lub zarządcą. 

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 

Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione warunki określone 

w art. 6 ust. 6 ustawy. 

5. W przypadku korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wnioskodawca określa 

swój status władania zajmowaną nieruchomością. 
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Rozdział 4 

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

§ 6. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

stanowi aktualna taryfa określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość 

odprowadzonych ścieków. 

§ 7. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa Przedsiębiorstwo w umowie o zaopatrzenie w wodę 

lub odprowadzenie ścieków. 

§ 8. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 

Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie 

rozliczeniowym. 

Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci 

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

pisemny wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy; 

2) adres do korespondencji; 

3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu; 

4) określenie rodzaju podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne); 

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody oraz jej przeznaczenia; 

6) określenie 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; 

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków; 

8) datę i podpis wnioskodawcy. 

§ 10. Do wniosku, o którym mowa w § 9, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci: 

1) przedstawia dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której wniosek dotyczy; 

2) załącza mapę zasadniczą, określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje przyłączyć do sieci 

wodociągowej. 

§ 11. 1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności: 

1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami 

wodociągowymi nieruchomości; 

2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego; 

3) cieśnienie i ilość wody wymagane do zaopatrzenia w wodę nieruchomości; 

4) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami, 

wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych i parametrów innych urządzeń 

technicznych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. 

5) termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata. 

2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 

Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku 

i załączników. 

§ 12. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni 

informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. 
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Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 13. 1. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja 

nieruchomości. 

2. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do sieci mogą uzyskać informację o dostępności usług 

w Przedsiębiorstwie, które udostępnia do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci 

wodociągowych oraz plany rozbudowy tych sieci. 

§ 14. 1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

wyznaczają warunki przyłączenia. 

2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym 

lub kanalizacyjnym. 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonania przyłącza 

§ 15. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego albo kanalizacyjnego na wniosek 

osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

§ 16. Przedsiębiorstwo sprawdza zgodność wykonanego przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia 

oraz projektem przyłącza. 

§ 17. 1. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole. 

2. Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej: 

1) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza, 

2) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru, 

3) adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze, 

4) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów, długości 

i elementów uzbrojenia, 

§ 18. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru końcowego po wykonaniu przez wnioskodawcę geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

Rozdział 8 

Sposoby postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 19. 1. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej 

wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców 

w sposób zwyczajowo przyjęty o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania. 

2. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje 

Odbiorców w zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną przerwą 

w świadczeniu usług. 

§ 20. Przedsiębiorstwo ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody w sytuacjach spowodowanych 

okolicznościami, za które nie odpowiada, w szczególności: 

1) brakiem wody na ujęciu; 

2) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych; 

3) stanem awarii, przez który stan rozumie się nieprzewidywalne, przypadkowe uszkodzenie urządzeń 

wodociągowych uniemożliwiające ich normalną eksploatację; 

4) koniecznością przeprowadzenia planowanych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i modernizacyjnych 

sieci; 

5) uszkodzeniem instalacji wodociągowej grożącym niebezpieczeństwem; 
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6) przypadkami działania siły wyższej. 

Rozdział 9 

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

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 21. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa: 

1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług; 

2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia 

i innych wiążących Odbiorcę dokumentów; 

3) informacji o przewidywanych zakłóceniach realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 

ścieków. 

§ 22. 1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności: 

1) ilości i jakości świadczonych usług; 

2) wysokości opłat za usługi; 

3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności. 

2. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej. 

3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana 

niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo. 

4. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia 

stanowiącego podstawę reklamacji. 

5. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby; 

2) opis przedmiotu reklamacji; 

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 

4) numer i datę umowy; 

5) podpis Odbiorcy. 

6. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli 

istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec 

przedłużeniu do 30 dni. 

7. Wniesienie reklamacji przez Odbiorcę dotyczącej wysokości należności wynikającej z faktury 

nie wstrzymuje obowiązku terminowej zapłaty. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez 

Przedsiębiorstwo, należna Odbiorcy kwota zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na żądanie 

Odbiorcy zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 

8. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola 

potwierdzi nieprawidłowość działania wodomierza. 

Rozdział 10 

Warunki dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe 

§ 23. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty 

przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwo. 

2. Uprawnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe są jednostki zawodowej i ochotniczej straży 

pożarnej. 

3. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci 

Przedsiębiorstwa zobowiązane są do: 

1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń; 

2) przekazywania Przedsiębiorstwu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru. 
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