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UCHWAŁA NR XXXV.270.2018
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyrażonej w formie postanowienia z dnia
23 października 2018 uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabór” zwanej
dalej Regulaminem, w brzmieniu stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Merda
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Załącznik
do uchwały Nr XXXV.270.2018
Rady Gminy Zabór
z dnia 7 listopada 2018 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY ZABÓR
Rozdział 1.
§ 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest:
1) zapewnić ciągłość dostaw wody z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Regulaminie;
2) 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) na wylocie zaworu głównego za wodomierzem
głównym;
3) zapewnić dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach
nieprzekraczających wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w szczególności:
- mętność - < 1NTU,
- stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5 do 9,5,
- żelazo - < 200 µg/l,
- mangan - < 50 µg/l,
- escherichia coli – 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml,
- enterokoki – 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml,
- bakterie grupy koli - 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml;
4) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej z sieci wodociągowej;
5) zapewnić prawidłową konserwację i eksploatację urządzeń oraz sieci wodociągowej wraz z hydrantami.
§ 2. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości;
2) oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni ścieków.
Rozdział 2.
Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług
§ 3. 1. Warunkiem zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków jest wniosek złożony
przez Odbiorcę usług.
2. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zawierają osoby upoważnione do jej
reprezentowania lub osoby upoważnione do zawarcia umowy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
3. W imieniu Odbiorcy usług, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według
właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.
5. Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.
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Rozdział 3.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 4. Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią wodomierz główny,
wodomierz dodatkowy, urządzenie pomiarowe albo przeciętne normy zużycia.
§ 5. W przypadku poboru wody z ujęć Odbiorcy usług, ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego
na koszt Odbiorcy usług na własnych ujęciach.
§ 6. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzenia
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
Rozdział 4.
Warunki przyłączenia do sieci
§ 7. 1. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej
odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej
powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;
3) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) rodzaju, ilości, a w przypadku przemysłowych Odbiorców usług również jakości odprowadzanych
ścieków,
c) charakterystyki technicznej obiektu, do którego będzie dostarczana woda (rodzaj lokali: mieszkalne,
użytkowe);
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia
usług w zakresie dostarczania wody i (lub) odprowadzenia ścieków, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa
w § 7 ust. 1 w terminie 30 dni wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub)
kanalizacyjnej.
2. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się
o przyłączenie.
3. Warunki techniczne przyłączenia określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej;
2) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków;
3) niezbędne wymogi, które winny być spełnione przed i w trakcie realizacji przyłączy.
Rozdział 5.
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 9. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniony jest od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających
z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumiem się faktyczne możliwości
pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi
(wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków
(wydajność oczyszczalni).
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Rozdział 6.
Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza
§ 10. 1. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem zgodności z wydanymi
warunkami technicznymi.
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym termin planowanego włączenia realizowanego przyłącza wodociągowego i (lub)
kanalizacyjnego do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiory przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są dokonywane jako:
1) odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia
dokonywanego z 3-dniowym wyprzedzeniem przez osobę ubiegającą się o przyłączenie;
2) odbiór końcowy, potwierdzony podpisami na protokole odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie
i przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zamontowaniu wodomierza głównego w przypadku usług
dostawy wody oraz zawarciu umowy z osobą ubiegającą się o przyłączenie.
Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do kanalizacji ścieków.
§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformować Odbiorców usług
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 usług,
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. 4 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby
korzystające z lokalu, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków.
4. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków może nastąpić bez uprzedniego
zawiadomienia Odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie życia,
zdrowia i skażenia środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności:
1) z powodu nagłej awarii sieci;
2) gdy dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub skażenia środowiska;
3) z powodu braku zasilania energetycznego urządzeń.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców usług
o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 6 miesięcy.
Rozdział 8.
Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń dostawy wody i odprowadzania ścieków
§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia Odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzenie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawie wody lub w odprowadzeniu ścieków, w tym o planowanych przerwach
w świadczeniu usług;
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3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych
opłat za te usługi.
3. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej w terminie 14 dni, po powzięciu informacji o wystąpieniu
zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.
4. 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 w inny sposób.
5. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym:
1) aktualne taryfy obowiązujące na terenie Gminy Zabór;
2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabór;
3) aktualne wyniki z przeprowadzonych analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Rozdział 9.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 13. 1. Woda do celów przeciwpożarowych może być 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.

