
UCHWAŁA NR XIII/185/2020
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stężyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1437 z późn. zm.), Rada Gminy Stężyca 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stężyca", 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.

§ 3. Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXII/242/2013 z dnia 25 marca 
2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca

Stefan Literski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 1821



Załącznik do uchwały Nr XIII/185/2020

Rady Gminy Stężyca

z dnia 3 marca 2020 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE  GMINY STĘŻYCA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437)

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1.  Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 
odbiorców usług  na terenie gminy Stężyca z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę                               
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia                                     
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1437).

3. Pojęciom użytym w Regulaminie należy  przypisać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, 
w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. 1.  W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma  obowiązek 
dostarczać wodę  w sposób  ciągły  i niezawodny,  zapewniając  jej należytą jakość  w zakresie  wymagań  
bakteriologicznych,  fizykochemicznych  i organoleptycznych,  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 13 Ustawy, a w szczególności ma obowiązek: 

1) dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/h,                                                                                                                                                 

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych niniejszym 
regulaminem,

3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 
MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem 
głównym,

4) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły 
i niezawodny,

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

2. Dostarczana przez Przedsiębiorstwo woda:

1) może pochodzić  z ujęć  podziemnych,  powierzchniowych  i drenażowych,  i charakteryzuje  się  
poziomem mineralizacji ogólnej w przedziale od 250 mg/l do 650 mg/l;

2) zawiera podstawowe mineralne składniki w ilości dochodzących dla:

a) magnezu – do 15 mg/l,

b) sodu – do 70 mg/l,

c) potasu – do 7 mg/l,

d) wapnia – do 140 mg/l,

e) chlorków – do 75 mg/l,
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f) siarczanów – do 140 mg/l,

g) wodorowęglanów – do 350 mg/l;

3) zawiera  jony  wapnia  i magnezu,  które powodują, że  woda,  w zależności  od  pochodzenia,  
charakteryzuje się poziomem twardości w zakresie od 100 mgCaCO3/l do 400 mgCaCO3/l.

3. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług w ilości nie mniejszej niż 1m3/h

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości, jakość wprowadzonych ścieków określa umowa  
o odprowadzenie  ścieków,

3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 
i niezawodny,

4) oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej 
między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

§ 4. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów 
ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 5. 1.  Zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem   
wodociągowo- kanalizacyjnym następuje po złożeniu wniosku przez odbiorcę usług, z zastrzeżeniem 
postanowień Rozdziału VI.

Powyższy wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania,  kiedy wnioskodawcą jest osoba fizyczna  lub nazwę i siedzibę, gdy 
wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

2) w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

3) rodzaj umowy (doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków albo doprowadzanie wody albo 
odprowadzanie ścieków),

4) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca żąda zawarcia umowy,

5) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 
wodociągowo - kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,

6) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej

przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

7) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,

8) oświadczenie wnioskodawcy  jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez

wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (bytowe, przemysłowe albo komunalne),

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy - osoby fizycznej 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia

umowy.

2. Potencjalny odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pisemny wniosek 
o zawarcie umowy, także w przypadku zmiany odbiorcy usług bez konieczności zmiany pozostałych warunków 
świadczenia usług.

3. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza 
kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy.
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4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku, o których mowa 
w ust. 1.

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

§ 6. 1.  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach 
cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 
z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług 
o ich rodzajach ani wysokości.

3. Podanie do publicznej wiadomości nowych taryf następuje, zgodnie z art. 24e ust. 2 i 3 Ustawy.

4. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania 
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest faktura.

5. 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, z którymi 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków.

6. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w sposób i w terminach  
określonych w umowie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 7. 1.  Osoba lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej składa 
pisemny wniosek do Urzędu Gminy w Stężycy o wydanie warunków technicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania kiedy wnioskodawcą jest osoba fizyczna  lub nazwę                    
i siedzibę , gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej,

2) w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

3) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków 
i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Gmina 
Stężyca w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku wydaje warunki przyłączenia do sieci.

4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Gmina Stężyca , w terminie 30 dni od 
otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując 
przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.

5. Po otrzymaniu warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, osoba ubiegająca 
się o przyłączenie się do sieci, składa w Przedsiębiorstwie zawiadomienie o rozpoczęciu robót wraz 
z dokumentacją wymaganą prawem budowlanym, w szczególności art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 
2006 nr 156 poz. 1118 z późn.zm) sporządzoną na podstawie w/w wydanych warunków technicznych.

6. Jeżeli złożona dokumentacja, określona w art. 29a Prawa Budowlanego wraz ze zgłoszeniem robót, jest 
zgodna z wydanymi warunkami technicznymi przez Urząd Gminy w Stężycy, przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji wydaje zgodę na przyłączenie do 
sieci.
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7. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,

4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i (lub) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

5) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków,

6) termin ważności warunków przyłączenia.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu

do usług wodociągowo- kanalizacyjnych

§ 8. 1.  Poziom dostępu do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w przyszłości wyznacza 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze Gminy 
Stężyca.

2. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) W urzędzie Gminy Stężyca, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,

c) niniejszy regulamin,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków,

2) w przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

b) niniejszy regulamin.

§ 9. 1.  Przyłącze wodociągowe służy zaopatrzeniu w wodę wyłącznie odbiorcy, z którym przedsiębiorstwo 
zawarło umowę.

2. W trakcie dostawy wody miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za 
wodomierzem głównym, a w przypadku braku tego wodomierza, miejsce włączenia przyłącza wodociągowego 
do sieci wodociągowej.

3. Przyłącze kanalizacyjne służy wyłącznie do odprowadzania ścieków odbiorcy, z którym 
przedsiębiorstwo zawarło umowę.

4. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, miejscem wykonania przez przedsiębiorstwo usługi z tytułu 
odprowadzania ścieków jest miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego, albo w przypadku jego braku - 
miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego z siecią kanalizacyjną.

5. Miejsce rozdziału przyłącza kanalizacyjnego i instalacji, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej 
na przyłączu na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, znajduje się za pierwszą 
studzienką licząc od strony budynku.

6. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na przyłączu na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy 
odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału przyłącza kanalizacyjnego i instalacji jest granica nieruchomości 
gruntowej.

§ 10. 1.  Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych:

1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy dostosowanej do projektowanego 
przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min 1 MPa;
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2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonywane z innych materiałów przeznaczonych do 
przesyłu wody przeznaczonej do picia;

3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć 
w skrzynkę uliczną;

4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu w którym będzie usytuowana;

5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy dostosowanej do projektowanego 
przepływu, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia terenu w którym zlokalizowane są przewody;

6) przewody wodociągowe i kanalizacyjne w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną 
trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu.

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

2. Warunki zawarte w ust.1 pkt 1-7 należy uwzględnić przy projektowaniu przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych.”

§ 11. 1.  Przedsiębiorstwo dokonuje wymiany niesprawnego wodomierza głównego w terminie 14 dni od 
daty stwierdzenia jego niesprawności przez przedsiębiorstwo.

2. Odbiorca ponosi koszt wymiany wodomierza głównego, gdy następuje ona z przyczyn leżących po jego 
stronie.

3. W uzasadnionych technicznie przypadkach, na pisemny wniosek odbiorcy, przedsiębiorstwo może 
wyrazić zgodę na przeniesienie wodomierza głównego na koszt odbiorcy pod warunkiem, że przeniesienie 
może być dokonane bez ujemnego wpływu na poprawność pomiaru, a nowe miejsce usytuowania wodomierza 
jest zgodne z odrębnymi przepisami.

§ 12. 1.  W przypadku, gdy ilość odprowadzanych ścieków ma być określana według wskazań urządzenia 
pomiarowego lub wodomierza własnego, miejsce jego instalacji i jego cechy metrologiczne wymagają 
pisemnego uzgodnienia z przedsiębiorstwem.

2. Urządzenie pomiarowe i wodomierz własny musi posiadać wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami 
świadectwo zatwierdzenia do stosowania i potwierdzenie spełnienia właściwych wymagań metrologicznych. 
Odbiorca odpowiada za prawidłową eksploatację urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego i na 
żądanie przedsiębiorstwa winien okazać dokument potwierdzający spełnienie warunków.

3. Oprócz przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, przedsiębiorstwo ustala ilość 
odprowadzanych ścieków jako równą ilości wody pobranej z publicznych, własnych i obcych źródeł wody lub 
równą ilości wody określonej w umowie w przypadku:

a) braku lub nie okazania przedsiębiorstwu ważnych dokumentów, o których mowa w ust. 2,

b) nie dokonania wymiany urządzenia pomiarowego i/lub wodomierza dodatkowego, o którym mowa 
w art. 27 ust. 6 ustawy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jego niesprawności.

4. W przypadku, gdy ilość ścieków ustalana jest jako równa ilości pobranej, wody określonej na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, przy ustaleniu tej ilości mogą być uwzględnione wskazania nie więcej, niż 
jednego wodomierza dodatkowego, o którym mowa w ust. 3 lit. b).

5. Do wodomierza dodatkowego, o którym mowa w ust. 3 lit. b), mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 2.

6. W przypadku braku wodomierza własnego lub utraty jego legalizacji, przedsiębiorstwo nalicza ilość 
ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, zgodnie 
z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 13. 1.  Odbiorca odprowadza do sieci kanalizacyjnej ścieki, których stan i skład odpowiada wskaźnikom 
określonym w odrębnych przepisach lub umowie lub w warunkach technicznych przyłączenia.

2. Przez stan ścieków należy rozumieć temperaturę, odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne właściwe 
i zawartość sztucznych substancji promieniotwórczych, zaś przez skład ścieków stężenie zanieczyszczeń 
zawartych w ściekach.
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3. Odbiorca jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania stanu i składu odprowadzanych ścieków.

4. Przedsiębiorstwo ma prawo wydawania i egzekwowania zaleceń mających na celu poprawę stanu 
i składu ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

5. W celu ustalenia, czy stan i skład ścieków jest zgodny z obowiązującymi warunkami określonymi 
w odrębnych przepisach lub umowie lub w warunkach technicznych przyłączenia, przedsiębiorstwo ma prawo 
pobierać do analizy laboratoryjnej próby ścieków w punkcie kontroli ścieków, zwanym dalej "punktem 
kontrolnym", ustalonym w sposób opisany w § 14.

§ 14. 1.  Przedsiębiorstwo ustala lokalizację punktu kontrolnego na przyłączu kanalizacyjnym lub na 
instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, że punkt ten znajduje się:

a) najbliżej miejsca zmieszania wszystkich ścieków wytwarzanych przez odbiorcę oraz

b) najbliżej źródła powstawania ścieków wytwarzanych przez odbiorcę.

2. W przypadku, gdy jednoczesne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe, 
przedsiębiorstwo ustala więcej, niż jeden punkt kontrolny.

3. Przedsiębiorstwo zawiadamia odbiorcę na piśmie lub w warunkach technicznych przyłączenia 
o lokalizacji punktu kontrolnego, ustalonego zgodnie z ust. 1 i 2.

4. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia lub otrzymania warunków technicznych przyłączenia, 
o którym mowa w ust. 3, odbiorca ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące lokalizacji punktu kontrolnego, 
jeżeli lokalizacja ta nie zapewnia rzetelności kontroli ilości i jakości ścieków odprowadzanych przez tego 
odbiorcę do sieci kanalizacyjnej.

5. W przypadku uwzględnienia przez przedsiębiorstwo zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, 
przedsiębiorstwo dokonuje ponownego ustalenia lokalizacji punktu kontrolnego.

6. Jeżeli ustalona zgodnie z ust. 1 lokalizacja punktu kontrolnego nie zapewnia rzetelności kontroli stanu 
i składu ścieków odprowadzanych przez odbiorcę, a nie ma możliwości wskazania innej lokalizacji, 
przedsiębiorstwo może zobowiązać odbiorcę do dokonania niezbędnych zmian technicznych.

7. W przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu lokalizacja punktu kontrolnego 
została uzgodniona w sposób inny, niż określony w ust. 1, obowiązuje ona do czasu ustalenia nowej.

8. Odbiorca nie może odmówić poddania się kontroli ani jej utrudniać.

9. W przypadku, gdy nie będzie możliwe dokonanie poboru w wyznaczonym punkcie kontrolnym, 
znajdującym się na terenie nieruchomości odbiorcy, przedstawiciele przedsiębiorstwa mogą dokonać poboru 
prób oraz wyznaczyć jako nowy punkt kontrolny studzienkę kanalizacyjną na sieci kanalizacyjnej, do której 
dochodzi przyłącze w/w odbiorcy.

10. W przypadku, gdy w wyniku kontroli przedsiębiorstwo stwierdzi, że ścieki odprowadzane przez 
odbiorcę do sieci kanalizacyjnej przekraczają dopuszczalne warunki, koszty wykonanej kontroli pokrywa 
odbiorca, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez przedsiębiorstwo.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 15. 1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa 
w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia w/w dokumentacji do uzgodnienia.

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

3. Termin odbioru przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia z odbiorcą usług po 
zgłoszeniu przez niego gotowości odbioru. Odbiór następuje w terminie nie dłuższym niż trzy dni od 
zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli stron.
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5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

6. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole, który powinien zawierać, co 
najmniej:

1) dane identyfikujące odbiorcę usług i adres przyłącza,

2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość),

3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,

4) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru.

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

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 16. 1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców                
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby 
korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 
i poinformować o tym fakcie w sposób zwyczajowo przyjęty odbiorców usług, wskazując lokalizację 
zastępczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 
zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru 
wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
poinformuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług 
wyłącznie z powodów wyszczególnionych w art. 8 ust. 1. 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

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych 
przerwach w świadczeniu usług,

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 18. 1.  Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w każdy możliwy sposób, czyli na przykład pisemnie, osobiście, telefonicznie 
oraz za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia 
stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.
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3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 19. 1.  Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci 
wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej w ustalonych okresach zawartych 
w umowie.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1.  W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Stężyca taryfy,

2) tekst „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie gminy Stężyca",

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Zmiana niniejszego regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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