
 

 

UCHWAŁA NR LXIII/562/18 

RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 16 listopada 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

dla odbiorców usług Gminy Bystrzyca Kłodzka 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1152 z późn. zm.) - Rada Miejska 

w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy 

Bystrzyca Kłodzka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/317/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 listopada 

2008 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Pokora

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2018 r.

Poz. 5956



Załącznik do uchwały nr LXIII/562/18 Rady  

Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2018 r. 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

(zwany dalej „Regulaminem”) 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego działającego 

na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. 1. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 

1566 i 2180). 

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

m.in. w ustawie. 

3. W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) odbiorcy usług - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej 

umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, 

2) osoba korzystająca z lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę 

korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym, 

3) przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność, 

4) przyłączu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc  

od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, 

5) przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową 

z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 

głównym, 

6) sieci - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem 

i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

7) taryfie - należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, 

8) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której 

mowa w art. 6 ustawy, 

9) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych 

ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym, 

10) urządzeniach kanalizacyjnych – należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń 

kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, 
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11) urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, 

studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody, 

12) wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, 

znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym. 

4. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie również do taryfy 

tymczasowej w rozumieniu ustawy. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

ma obowiązek: 

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

a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, nie mniejszej niż 1,5 m3/h i pod odpowiednim ciśnieniem, 

nie niższym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 Mpa 

b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 

2. zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego  

do spraw zdrowia, 

3. dostarczyć wodę o parametrach nieprzekraczających wartości: żelazo 0,2 mg/l; mangan 0,05 mg/l; jon 

amonowy 0,5 mg NH4
+
/l; azotany 50 NO3

-
/l; azotyny; azotyny 0,5 mgNO2

-
/l; barwa, smak, zapach 

akceptowalne i bez nieprawidłowych zmian; mętność 1,0 NTU, pH 6,5-9,5. 

4. 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, 

5. odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad 

określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą  i niniejszym regulaminem, 

6. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez 

inwestora dokumentację techniczną, 

7. instalować na swój koszt u odbiorcy usług wodomierz główny, 

8. prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody zgodnie z art. 13 ustawy, 

9. prowadzić kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, 

10. 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, 

11. dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego 

posiadaniu, 

12. zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie 

wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu oraz posiadanych środków finansowych, 

13. informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym 

przepisami ustawy, 
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14. 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. 

§ 4. 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. 

§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń 

w sposobie korzystanie z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne informuje 

odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

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

przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. 

3. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny 

wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych  

po wcześniejszym zawarciu umowy na wodomierz główny z właścicielem lub zarządcą nieruchomości  

oraz spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej 

wzór wniosku o zawarcie umowy. 

5. 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. 

6. 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). 

Rozdział 4. 

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

§ 7. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone  

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcą usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone 

w taryfie. 

2. Rozliczenia za pobraną wodę z ulicznych zdrojów i studni, zużytą wodę do zasilania publicznych fontann 

są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w oparciu o ceny i stawki opłat określone 

w taryfie na podstawie zawartych umów. 

3. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej. 

§ 8. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie: 

1) wskazań wodomierza głównego, 

2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych, 

3) przeciętnych norm zużycia wody, 

4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych w przypadku braku 

odczytu wodomierza głównego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5956



2. Przyrządy pomiarowe stosowane do wody i ścieków muszą być sprawne oraz spełniać wymagania 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 386 ze zm.). 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy 

w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza 

w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody. 

4. Jeśli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych 

norm zużycia wody, odbiorca usług jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach 

skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności ilości osób zamieszkujących  

lub przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji. 

§ 9. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, w lokalu, przy punkcie czerpalnym na ujęciu 

własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych. 

2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może dopuścić podanie odczytu przez odbiorcę usług, 

przy czym przynajmniej raz w roku musi mieć możliwość dokonania odczytu. 

§ 10. 1. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków 

odprowadzanych przez odbiorcę usług. 

2. Jeżeli odbiorca usług odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z sieci wodociągowej i z własnych 

ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest suma 

wskazań wodomierza głównego i wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca usług umożliwia przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu odbiór zainstalowanego przez odbiorcę usług wodomierza na ujęciu własnym wody. 

§ 11. W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 

wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z powodu jego niesprawności, ilość 

odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed 

stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym 

okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego. 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zainstalować na własny koszt, za zgodą 

odbiorcy usług, wodomierz przedpłatowy w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

uprawnione do wstrzymania świadczenia usług w przypadku wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2. Wodomierz przedpłatowy jest stosowany do czasu uregulowania przez odbiorcę usług należności 

powstałych przed jego zainstalowaniem. 

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

wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. 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 oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, stosownie do zawartych 

umów. 

3. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę z ustalonym planowanym zużyciem, która 

zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym. 

§ 14. 1. Odbiorca usług powinien: 

1) pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych w umowie, 

2) odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie nieruchomości. 

2. Zakazuje się bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: 
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1) odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych, 

2) pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe, 

3) podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza 

kanalizacyjnego innych nieruchomości. 

3. W razie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, za okres udowodnionego 

nielegalnego korzystania z usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje przepisy 

art. 28 ustawy. 

§ 15. 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, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości 

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

2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu 

o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie 

braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa 

w § 9 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 

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

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci  

§ 16. 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: 

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

b) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 

c) określenie wielkości przewidywanego poboru wody, 

d) 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, 

e) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, 

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

f) 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 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

4. Warunki, o których mowa w ust. 3, mogą określać: 

a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego 

lub urządzenia pomiarowego, 

b) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 

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

d) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający  

się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza, 

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

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

i przyłączem kanalizacyjnym. 
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Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 18. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy. 

2. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają także techniczne 

możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności ich stan 

techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości. 

3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług 

w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. 

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

w konkretnym przypadku wyznaczają: 

1) warunki przyłączenia, 

2) umowa o przyłączenie, 

3) informacja o niewiążącym charakterze udzielana jest przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. 

§ 20. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej 

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru  

wykonanego przyłącza 

§ 21. 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 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). 

4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie 

wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, poz. 1529 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 12), w dwóch egzemplarzach, z których 

jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu 

zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 22. 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. w przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może 

poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, 
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3. 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, 

4. o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

5. poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia 

ciągłości świadczonych usług. 

§ 23. 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 2 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług. 

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, zgodnie 

z zapisami art. 8 ust. 2 ustawy. 

§ 24. 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 9. 

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

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 25. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej 

siedzibie oraz na swojej stronie internetowej: 

1) informację o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat na terenie gminy, 

2) ujednolicony tekst Regulaminu, 

3) ujednolicony tekst ustawy, 

4) aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego. 

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony  

przez odbiorcę usług do udzielania niezbędnych informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy, 

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

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. 1 w tej samej 

formie w jakiej otrzymało wniosek, 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 

ze wskazaniem na nią. 
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3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin 

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

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

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

§ 27. 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 do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej  

na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne na stronie internetowej. 

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. 

§ 28. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne stosuje się do zapisów Rozdziału 8. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe  

§ 29. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych  

na sieci wodociągowej posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

§ 30. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa 

pisemna informacja składana przez komendanta straży pożarnej gminie, która stanowi podstawę do rozliczeń  

za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a gminą. 

§ 31. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych pobiera się zgodnie z obowiązującymi cenami 

i stawkami opłat określonymi w taryfie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 5956


		2018-11-29T11:03:03+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




