
UCHWAŁA NR XLVIII/383/2018
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) po zaopiniowaniu 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
postanowieniem z dnia 23.08.2018r. znak: RZ.RET.070.4.108.2018.MK

Rada Gminy Grodzisko Dolne
postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisko Dolne 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gdański
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REGULAMIN  

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY GRODZISKO DOLNE  
 

 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz  

Odbiorcy usług w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków  na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

 

§ 2 

 

1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 

2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „umowa” , należy przez to rozumieć umowę 

o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków. 

3. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, w szczególności: Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, Odbiorca usług, zdefiniowane zostały w ustawie. 

 

 

 

 
ROZDZIAŁ  I 

 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 

§ 3 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

zgodnie z przepisami Ustawy, jest zobowiązane: 

1. Dostarczyć wodę do nieruchomości o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

w sposób ciągły i niezawodny w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę. 

2. Zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, nie mniejsze niż 0,1 MPa 

mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, zainstalowanym na 

przyłączu wodociągowym. 

3. Zapewnić wodę zdatną do spożycia przez ludzi, spełniającą jakościowe wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
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wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 

szczególności:  

 

a) w zakresie podstawowych wymagań mikrobiologicznych spełniającą wymogi 

określone w części A i w części C załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia,  

b) w zakresie podstawowych wymagań chemicznych spełniającą wymogi określone w  

części B i w części D załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia,  

c) w zakresie dodatkowych wymagań organoleptycznych, fizykochemicznych spełniającą 

wymogi określone w  części C załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia,  

4. Zapewnia spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody 

w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu. 

5. Instaluje na własny koszt wodomierz główny do właściwie przystosowanej instalacji po 

odbiorze  technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

6. Ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego.  

7. Prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi 

8. Informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie 

z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w formie ogłoszenia na stronie 

internetowej Przedsiębiorstwa lub na tablicy ogłoszeń. 

9. Na wniosek Odbiorcy usług i na jego koszt Przedsiębiorstwo wykona zamknięcie 

dopływu wody  i  zdemontowanie wodomierza na okres zimy. 

10. Dokonuje  niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu. 

 

§ 4 

 

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, jest zobowiązane:  

1. Odbierać ścieki  w sposób ciągły o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi 

przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków. 

2. Przyjmuje do posiadanej sieci kanalizacji ścieki wprowadzane przez Odbiorców usług, 

w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę. 

3. Określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje 

czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami. 

4. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzenia ścieków  

w sposób ciągły i niezawodny. 

5. Dokonuje niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. 

 

§ 5 

 

Ponadto, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, jest 

zobowiązane: 

1. Zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie 

wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. 

2. Przyłączyć do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości 

do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie, 

oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. 

3. Zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków z osobą, której 

nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem 

o zawarcie umowy. 
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4. Zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

5. Udostępnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

i poinformować o możliwościach korzystania z tego punktu, jeżeli odcięto dostawę wody 

z przyczyny, o której mowa w ustawie. 

 

 

§ 6 

 

Odbiorcy usług zabrania się: 

1. Pobierania wody przed wodomierzem głównym. 

2. Zmiany lokalizacji wodomierza głównego. 

3. Naruszania plomb na wodomierzu głównym, oraz na zaworach przy wodomierzu. 

4. Czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane 

z gaszeniem pożarów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

 
  Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

 

§ 7 

 

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

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług. 

2. Umowa, o której mowa powyżej zawiera postanowienia dotyczące w szczególności: 

a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz 

warunków ich świadczenia, 

b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 

c) praw i obowiązków stron umowy, 

d) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu odbiorcy usług, 

e) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

f) ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności, o który mowa w art. 18 

Ustawy, 

g) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie 

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia. 

 

§ 8 

 

Zawarcie umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której 

nieruchomość została przyłączona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby lub 

Przedsiębiorstwa. 

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków 

z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać: 
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1) Imię, nazwisko (lub nazwę), numer REGON, numer NIP (jeżeli wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby 

wnioskodawcy, 

2) Wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) Oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci 

wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada ujęcie 

własne, 

4) Oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacji przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) Oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę, 

6) Oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez 

wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo 

komunalne). 

 

§ 9 

 

Umowa, o której mowa powyżej, 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. 

 

§ 10 

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami 

wielolokalowymi umowa, o której mowa powyżej, jest zawierana na pisemny wniosek z ich 

właścicielem lub z zarządcą. 

1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera; 

a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do 

zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną 

własnoręcznym podpisem; 

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali 

o zasadach rozliczenia różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa 

dodatkowych opłat. 

2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku  

wielolokalowym za wodomierzem głównym. 

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest 

zobowiązane  wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne. 

 

§ 11 

 

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków 

wielolokalowych, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której 

mowa powyżej, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są 

warunki określone w Ustawie. 

 

§ 12 
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1. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy usług, odpowiedzialność 

przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona 

do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków. 

 

 

§ 13 

 

Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru 

ścieków jest granica własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

 

 

ROZDZIAŁ  III 

 

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

 
§ 14 

 

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są 

prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych 

w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

2. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, 

a w przypadku jego braku, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 

3. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach 

wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy 

zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy 

wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy 

przy  punktach czerpalnych. 

4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 

z uwzględnieniem  pkt 3. 

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na 

podstawie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków jako równą ilości 

wody pobranej lub określonej w umowie. 

6. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest 

na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy. 

7. Ilość ścieków odprowadzanych z własnego ujęcia wody ustalona w umowie, określa się na 

podstawie  zamontowanego na ujęciu wodomierza lub w razie braku możliwości 

zainstalowania wodomierza na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. 

 

§ 15 

 

1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty 

jak  również sposób uiszczania opłat. 

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia. 

3. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej 

zapłaty. 

Id: ED9DDD6C-3712-4E3C-A87D-A47D7DF40786. Podpisany Strona 5



 

 

4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie 

Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

5. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, 

ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy 

przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, 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 niesprawności 

wodomierza. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje 

sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. 

7. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez 

odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca. 

 
 

 

ROZDZIAŁ  IV 

 

Warunki przyłączania do sieci 

 

§ 16 

 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na 

pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie 

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do 

posiadanej sieci. Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość 

osoby ubiegającej się przyłączenie, jeżeli są spełnione  warunki przyłączenia określone w 

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz istnieją techniczne 

możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem 

nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

3. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo po otrzymaniu kompletnej dokumentacji 

technicznej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą dokonuje odbioru 

technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy 

zostały spełnione warunki techniczne. 

4. W przypadku wykonania nowego przyłącza, dostarczenie wody uzależnione jest od 

terminu zakończenia budowy oraz dokonania odbioru technicznego przyłącza przez 

Przedsiębiorstwo w zakresie wbudowanych materiałów i wykonania zgodne z wydanymi 

warunkami technicznymi przyłączenia, zaplombowania wodomierza głównego i otwarcia 

zaworu dostawy wody. 

5.  O terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca zobowiązany jest powiadomić 

Przedsiębiorstwo 3 dni przed ich rozpoczęciem. 

6. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunki 

techniczne 

7. Budowa przyłącza jest realizowana na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę do 

właściwego organu architektonicznego i dostarczeniu przez inwestora pełnej dokumentacji 

powykonawczej. 

8. Po zakończeniu prac, dokonaniu ich odbioru i dostarczeniu przez inwestora pełnej 

dokumentacji powykonawczej następuje dostarczenie wody na zasadach określonych 

w rozdziale I regulaminu. Własność przyłącza po oddaniu do eksploatacji zostanie 

uregulowana odrębną umową. 
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9. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci 

wodociągowej, wówczas finansowanie rozbudowy sieci odbywa się zgodnie z podanymi 

niżej zasadami:  

1) ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się 

w planie inwestycji gminnej, po wykonaniu nowa sieć stanowi własność gminy, 

2) ze środków przedsiębiorstwa jeżeli zadanie to znajduje się w jego planie 

inwestycyjnym,    

3) ze środków odbiorcy usług. 

10. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Przedsiębiorstwo. 

 

§ 17 

 

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, 

2) określenie:  

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,  

b) charakterystyki zużycia wody, 

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości 

odprowadzanych ścieków,  

d) przeznaczenia wody,  

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie 

dostarczana woda, a w  szczególności : 

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach 

zasilanych w wodę,  

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające 

ścieki, 

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, 

powinna załączyć:  

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której 

dotyczy wniosek lub oświadczenie iż wnioskodawca włada daną nieruchomością, 

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 

względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów 

i urządzeń uzbrojenia terenu. 

 

§ 18 

 

1. Warunki Przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych 

i budowlano-montażowych. 

2. Warunki przyłączenia są ważne w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego. 

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności: 

1) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych 

z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez strony, 

2) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania 

wymagań określonych w warunkach przyłączenia, 

3) terminy: 

a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób 

i odbiorów częściowych, 

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza, 
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c) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków, 

4) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków przyłączenia, 

5) miejsca i sposób połączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami 

odbiorcy,  

6) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których 

zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki, 

7)  wymagania dotyczące:   

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,  

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego, 

c) jakości odprowadzanych ścieków, 

 

§ 19 

 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie 

dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji 

oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków. 

 

§ 20 

 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączenie zostało 

wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją, 

jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa kompletu wymaganej dokumentacji. 

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada 

technicznych możliwości przyłączenia z zastrzeżeniem § 21. 

 

§ 21 

 

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę 

budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację 

inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia. 

 

§ 22 

 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji. 

2. Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, przyłącza do sieci kanalizacyjnej, 

budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji 

wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba 

ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa 

Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego Odbiorca usług. 
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ROZDZIAŁ V 

 

 Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług  

wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

 

 

§ 23 

 

1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

przedsiębiorstwo zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym 

aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21. 7 ustawy. 

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych: 

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 32mm do 110mm 

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę 

zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną, 

3) uwzględnić strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie 

należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, 

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy do 160mm do 300mm 

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy 

przewidzieć pośredni sposób odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń typu mini 

przepompownie, rozdrabniarki. 

3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: 

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą, 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub 

zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, 

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

 

 

 

ROZDZIAŁ  VI 

 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza 

 

§ 24 

 

1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu 

przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z 

uzgodnioną dokumentacją techniczną i wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami 

przyłączenia, w tym kontroli:  

1) ułożenia i sposobu montażu rur w otwartym wykopie, 
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2) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym,  

3) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.  

2. Odbiór techniczny jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

stron. 

3. Protokół odbioru przyłącza i dopuszczenia do eksploatacji powinien zawierać co 

najmniej: 

1) datę odbioru, 

2)przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:     

wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, 

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji. 

4. Protokół odbioru przyłącza i dopuszczenia do eksploatacji stanowi potwierdzenie 

prawidłowości jego wykonania i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę 

usług   do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.  

5. Przekazanie protokołu odbioru przyłącza i dopuszczenia do eksploatacji osobie 

ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci nastąpi po dostarczeniu 

Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej przyłącza, obejmującej jej położenie w gruncie o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VII 

 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 
 

§ 25 

 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom usług informacji 

dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 

oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez 

uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy wystąpią warunki 

stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające 

świadczenie usług, w szczególności podczas: 

a) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć 

wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci 

kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody lub odbiór ścieków, 

b) braku wody w ujęciu, 

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,  

d) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych 

i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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e) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem, 

f) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

g) klęsk żywiołowych, 

h) innych okoliczności przewidzianych w Ustawie ( art. 8). 

 

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-

remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej 

planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie na tablicach 

ogłoszeń. 

4. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe 

w wyniku przerw lub ograniczeń w dostawie wody, jeżeli te przerwy lub ograniczenia 

nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby 

trzeciej. 

5. W czasie trwania klęski żywiołowej szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody 

w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do 

konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia 

to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych środków dla 

złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców usług. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII 

 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i 

odprowadzaniu ścieków 

 

§ 26 

 

Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu Przedsiębiorstwo 

tworzy stanowisko pracy do spraw obsługi Odbiorcy. 

 

§ 27 

 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na żądanie Odbiorców informacji 

w związku z nie dotrzymywaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu: 

1) 8 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia 

zakłóceń w świadczeniu usług, 

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1. 

           

 § 28 

 

Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie 

w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, 

remontowych lub modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty 

sposób: 

a) przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza - 

przed przystąpieniem do wymiany, 

b) gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co 

najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody, 
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c) gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co 

najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając 

zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas usuwania awarii. 

 

 

§ 29 

 

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych 

usług oraz wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez 

zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty 

elektronicznej i rozpatrywane są przez prezesa Przedsiębiorstwa. 

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie 

załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec 

przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania 

wyjaśniającego. 

 

 

ROZDZIAŁ  IX 

 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

 

§ 30 

 

1. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być 

w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami 

wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby 

i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. 

 

 

§ 31 

 

1. Przedsiębiorstwo ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem Państwowej Straży 

Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń 

wodociągowych, z uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań związanych z 

wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

2. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest  

ustalana na podstawie pisemnej informacji składanej przez komendanta gminnego OSP w   

okresach rocznych. 

3. Zgodnie z art.22 pkt 2 ustawy, za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, przedsiębiorstwo 

obciąża Gminę Grodzisko Dolne na postawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.  

4. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe na terenie innych gmin pokrywa 

Gmina, na której prowadzona była akcja przeciwpożarowa. 
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ROZDZIAŁ  X 

 

Postanowienia  końcowe 
 

§ 32 

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/383/2018 z dnia 30 sierpnia 

2018r. Rady Gminy Grodzisko Dolne i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 

uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

§ 33 

 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 sierpnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Grodzisku Dolnym. 

 

§ 34 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152). 
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