
UCHWAŁA NR XXVIII.209.2021 
 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do 
zaopiniowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2028 z późn. 
zm.), Rada Gminy Przystajń u c h w a l a,  c o  n a s t ę p u j e: 

§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń, który stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazuje się projekt Regulaminu dostarczania wody do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu celem jego zaopiniowania. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Zbigniew Kmieć 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.209.2021
                                                      Rady Gminy Przystajń 

                                                                                                 z dnia 25 czerwca 2021 r.

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin  określa  prawa  i  obowiązki  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego  oraz
odbiorców usług na terenie Gminy  Przystajń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 2.

1. Ilekroć  w  Regulaminie  mowa  jest  o  „Ustawie",  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenia, jakie nadają im akty prawne
wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody 

§ 3.

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:
a) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji zaopatrzenia w wodę

przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  w  ilości  nie  mniejszej  niż  0,3  m³  na  dobę,  pod
ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem
głównym  zainstalowanym  na  przyłączu  wodociągowym,  o  minimalnych  parametrach
jakościowych:
- Mętność - Akceptowana przez konsumentów, zalecany zakres do 1,0 NTU
- Barwa - Akceptowana przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
- Smak - Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
- Zapach - Akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
- Stężenie jonów wodoru (pH) -  6,5-9,5
- Przewodność elektryczna - ≤ 2500 µS/cm
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - Bez nieprawidłowych zmian
- Bakterie grupy coli - 0 jtk lub NPL /100 ml próbki
- Enterokoki - 0 jtk lub NPL /100 ml próbki

b) zapewnić  ciągłość  zaopatrzenia  w  wodę,  z  zastrzeżeniem  uzasadnionych  wyjątków
określonych w niniejszym Regulaminie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 735902F2-5462-4127-8212-B9BD0D1743BA. Podpisany Strona 1



Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

.

§ 4.

W  terminie  do  14  dni  od  złożenia  przez  przyszłego  odbiorcę  usług  kompletnego  wniosku
o zawarcie umowy, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo
- kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie
w wodę.
..

§ 5.

Wniosek  o  zawarcie  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  z  przedsiębiorstwem  wodociągowo  -
kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy;

2) wskazanie nieruchomości, której dotyczyć ma umowa.
...

§ 6.

Wniosek właściciela  lub zarządcy budynku wielolokalowego bądź budynków wielolokalowych  
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5 Regulaminu, a ponadto:

1) imię,  nazwisko (lub  nazwę)  oraz  adres  zamieszkania  (lub  siedziby)  osoby korzystającej
z lokalu, którego dotyczy składany wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do
jego złożenia w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach
rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania
dodatkowych  opłat  wynikających  z  taryf  za  dokonywane  przez  przedsiębiorstwo
wodociągowo - kanalizacyjne rozliczenie.

..

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

§ 7.

1. Podstawę  ustalenia  ilości  pobranej  wody  stanowią  wskazania  wodomierza  głównego,
wodomierza lokalowego, przeciętne normy zużycia wody. 

2. W razie braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody. 

3. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnością za usługę dostarczenia wody świadczoną przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.

§ 8.

Okresy rozliczeniowe obowiązujące Odbiorców usług są określane w umowie.

§ 9.

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.
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Rozdział V 
Warunki przyłączania do sieci 

§ 10.

1. Wydanie  warunków  przyłączenia  do  sieci  następuje  na  podstawie  pisemnego  wniosku
składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art.
19a ust.4 Ustawy może zawierać:
1) numer telefonu wnioskodawcy,
2) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy,
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody.

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający się
o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz
na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i  pisemnym potwierdzeniu
daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu
jego  rozpoznania  i  wydaje  warunki  bądź  odmawia  ich  wydania,  w  terminach  określonych
w Ustawie.

5. W  przypadku  stwierdzenia  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne,  że  złożony
wniosek  o  wydanie  warunków  przyłączenia  do  sieci  nie  zawiera  co  najmniej  wszystkich
informacji,  o  których  mowa  w  art.19a  ust.4  Ustawy,   przedsiębiorstwo  wodociągowo-
kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie
uzupełnienia wniosku.

6. Warunki, o których mowa w § 10 ust. 1, określają, co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) informację o okresie ważności warunków (zgodnie z art.19a  ust. 7 Ustawy);
4) załącznik graficzny.

7. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci,  informacja ta przekazywana
jest  podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem,
w terminie określonym w Ustawie.

Rozdział VI
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowych

§ 11.

1. Dostępność usług wodociągowych jest uzależniona od: 
1) istnienia urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego; 
2) możliwości  technicznych  urządzeń  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego

wynikających z technologii dostarczania wody, przez co rozumie się faktyczne możliwości
pozyskania  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  wody  nadającej  się  do
spożycia przez ludzi (wydajność stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy;

3) możliwości  zachowania  minimalnego  poziomu  świadczonych  usług  dla  wcześniej
podłączonych odbiorców;

4) posiadania  tytułu  prawnego  do  urządzeń  wodociągowych  przez  przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne. 

2.  Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  wydaje  „Warunki  przyłączenia  do  sieci
wodociągowej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 735902F2-5462-4127-8212-B9BD0D1743BA. Podpisany Strona 3



Rozdział VII
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza

§12.

1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  dokonuje  sprawdzenia  zgodności  wykonanych
prac z wydanymi warunkami przyłączenia.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma
prawo  odmówić  przyłączenia  nieruchomości  do  sieci,  jeśli  przyłącze  zostało  wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

2. Określony w warunkach przyłączenia  odbiór  końcowy,  a  także  ewentualne  próby i  odbiory
częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie
pisemnego  zgłoszenia  próby/odbioru,  złożonego  w  przedsiębiorstwie  wodociągowo-
kanalizacyjnym  z  co  najmniej  3-dniowym  wyprzedzeniem  przed  przystąpieniem  do
planowanych prac.

3. Odbioru  przyłącza  dokonuje  się  przed  zasypaniem  przyłącza.  Odbiór  prac  ulegających
częściowemu  zakryciu  (zasypaniu)  podmiot  przyłączany  jest  zobowiązany  zgłaszać
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem). 

4. Przed  zasypaniem  podmiot  przyłączany  wykonuje  inwentaryzację  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.

5. Po  dokonaniu  odbioru  technicznego  i  zawarciu  umowy o  zaopatrzenie  w  wodę   następuje
montaż wodomierza głównego.

6. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe);
3) skład komisji;
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
5) podpisy członków komisji.

7. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczanej wody

§ 13.

1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo  -  kanalizacyjne  zobowiązane  jest  do  udzielenia  odbiorcom
usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody.

2. O planowanych przerwach w dostawie wody należy powiadomić odbiorców usług w sposób
zwyczajowo przyjęty najpóźniej na 2 dni przed ich planowanym terminem.

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny przedsiębiorstwo wodociągowo -
kanalizacyjne udostępnia zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbiorców
usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania.

Rozdział VIII

Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń 

w dostawie wody 

§ 14.

1. Odbiorcy  usług  mogą  składać  reklamacje  w  szczególności  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  usług  oraz  wysokości  naliczonej  opłaty.  Wszystkie  reklamacje
dotyczące  usług  można  zgłaszać  osobiście  w  siedzibie  przedsiębiorstwa  wodociągowo  -
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kanalizacyjnego, pisemnie na jego adres lub wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo -
kanalizacyjne adres e-mailowy, telefonicznie bądź innej formie wybranej przez odbiorcę.

2. Reklamacja  powinna  zawierać  uzasadnienie,  odbiorca  usług  może  wskazać  lub  dołączyć
dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo -  kanalizacyjne  udziela  odpowiedzi  na reklamację  pisemną  
do 14 dni od daty jej wniesienia, przy czym za datę wniesienia przyjmuje się datę jej wpływu do
siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.

4. W  szczególnych  przypadkach  termin  udzielenia  odpowiedzi  może  ulec  przedłużeniu  do
maksymalnie 30 dni.

§ 15.

Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz osób ubiegających się o przyłączenie do sieci,
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach, a także
przyjmowanie  reklamacji,  jak  również  informowanie  o  szczegółowych  warunkach  zawierania
umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy,
oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 16.

1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo  -  kanalizacyjne  zapewnia,  aby  informacje  zawierające  co
najmniej:
1) wskazanie komórki  organizacyjnej  upoważnionej  do kontaktów z odbiorcami  usług oraz

osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji;

2) dane umożliwiające kontakt;
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji;
były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz na jego
stronie internetowej.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na stronie
internetowej udostępniane były następujące dokumenty w aktualnym brzmieniu:
1) taryfa;
2) regulamin dostarczania wody;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział X 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17.
 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo -
kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci
wodociągowej.

§ 18.
Prawo  do  pobierania  wody  na  cele  przeciwpożarowe  z  sieci  przedsiębiorstwa  wodociągowo  -
kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

§ 19.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej. 
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