
Uchwała Nr IV/23/2019
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629) oraz 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.1)) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług na terenie Gminy Świedziebnia.

§ 2. Użyte w uchwale skróty oznaczają:

1) „ustawa” - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629);

2) „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

3) „Odbiorca” - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

4) „umowa” - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

1) zapewnia Odbiorcy dostawę wody:

a) pod odpowiednim ciśnieniem, nie niższym niż 0,1 MPa na zaworze za wodomierzem głównym,

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy,

c) w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³/dobę;

2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy, w ilości 
nie mniejszej niż 0,5 m³/dobę.

2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom 
zanieczyszczeń tych ścieków.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości 
odprowadzanych ścieków bytowych.

2. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile 
znajdują się w jego posiadaniu.

3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu 
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, 
Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia i poinformowania 
Przedsiębiorstwa.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432 i poz. 2500.
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Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o zawarcie umowy.

2. Wzór, o którym mowa w ust. 1, określa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy 
przedmiotowo istotne, w szczególności określenie ilości i jakości świadczonych usług.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu:

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości;

2) w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji - odpis z właściwego rejestru wskazujący na 
sposób reprezentacji podmiotu.

4. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

5. Umowa z Odbiorcą jest zawierana w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca powinien zgłaszać 
w Przedsiębiorstwie w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.

2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiębiorstwo nowej taryfy lub grupy taryfowej.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.

2. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, 
urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalone w umowie.

3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

§ 9. 1. Podstawą obciążania odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową 
o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 10. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie 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 ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

5) 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;

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

2. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do 
sieci.

§ 11. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 10, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przedkłada 
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.

§ 12. 1. Wydane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia zawierają w szczególności:

1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia 
z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;
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2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;

3) maksymalną ilość wody dla zaopatrzenia nieruchomości;

4) rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;

5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami, 
wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji 
urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z dokumentacji 
projektowej;

6) termin ważności warunków przyłączenia.

2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku wraz 
z załącznikami.

3. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni 
informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci pisemnie wraz z uzasadnieniem.

§ 13. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny 
przyłącza.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, które zajmuje pisemne 
stanowisko w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 14. 1. Dostęp do usług wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja 
nieruchomości. 

2. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej mogą uzyskać informacje 
o dostępności usług w Urzędzie Gminy Świedziebnia, który udostępnia do wglądu mapy i dokumentację 
techniczną istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do 90 mm;

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć 
w skrzynkę uliczną i utwardzić teren;

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić 
najkrótszą, bezkolizyjną trasą;

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV lub PEHD o średnicy od 160 mm do 200 mm;

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni 
sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

4. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;

2) posadowienie  przyłącza  na  głębokości  zabezpieczającej  przed  przemarzaniem  lub zastosowanie 
odpowiedniego  zabezpieczenia przed  przemarzaniem,  z  uwzględnieniem  spadku w  kierunku  spływu  
min 1,5%;

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym.

§ 15. 1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
w konkretnym przypadku wyznaczają:

1) warunki przyłączenia;

2) umowa o przyłączenie.

2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym 
i kanalizacyjnym.
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3. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie lub studnię wodomierzową, w którym znajduje się zestaw 
wodomierza głównego, przed zalaniem zamarznięciem oraz dostępem osób niepowołanych.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza

§ 16. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz projektem technicznym przyłącza. 

2. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.

3. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, 
dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza 
oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach 
lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 
72 godzinny. 

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile 
czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie 
odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych 
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 
środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem 
lub ograniczeniem świadczenia usługi, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności za które 
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie 
świadczenia usług wynikały z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody;

2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności 
w tym samego Odbiorcy;

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 19. 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, 
umowy o przyłączenie i innych wiążących Odbiorcę dokumentów;

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

§ 20. 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.
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2. Reklamacja powinna być sporządzona 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 postawę 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, jeśli Odbiorca posiada więcej, niż jedną umowę;

5) podpis Odbiorcy.

6. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od daty jej wniesienia.

7. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten 
może ulec przedłużeniu do 30 dni.

8. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do 
Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego 
obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

9. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 21. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych 
posiadanych przez Przedsiębiorstwo, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci 
wodociągowej. 

§ 22. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach. 

§ 23. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 
dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje do 
Przedsiębiorstwa informację o ilości wody pobranej.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 24. Traci moc uchwała Nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świedziebnia 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 115, poz. 1876).

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629) w związku z art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2180) rada gminy przekazała
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie do zaopiniowania - Uchwała Nr XXXII/161/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia
2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

W dniu 19 listopada 2018 r. do Urzędu Gminy Świedziebnia wpłynęło postanowienie
nr GD.RET.070/192/P/2018.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wyrażające negatywną opinię przedłożonego
projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świedziebnia.

Na podstawie w/w postanowienia dokonano następujących zmian w projekcie regulaminu:

1) w § 6 ust. 3 pkt 1 zmieniono zapis z „dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości,
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy” na „oświadczenie o posiadaniu tytułu
prawnego do korzystania z nieruchomości”;
2) w § 6 usunięto ust. 4;
3) usunięto § 7;
4) w § 9 projektu regulaminu przesłanego do organu regulacyjnego dodano ust. 2 i 3
(§ 8 niniejszego projektu);
5) usunięto § 10, § 11, i § 12;
6) w § 13 projektu regulaminu przesłanego do organu regulacyjnego dodano ust. 2 (§ 9 niniejszego
projektu);
7) w § 15 projektu regulaminu przesłanego do organu regulacyjnego zmieniono zapis "przedkłada
dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek" na "przedkłada
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości" oraz usunięto pkt 2
(§ 11 niniejszego projektu);
8) w § 18 projektu regulaminu przesłanego do organu regulacyjnego dodano ust. 3 i 4
(§ 14 niniejszego projektu);
9) w § 20 projektu regulaminu przesłanego do organu regulacyjnego usunięto ust. 2 i ust. 4
(§ 16 niniejszego projektu).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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