DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 28 listopada 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2727

Data: 28.11.2018 15:05:41

UCHWAŁA NR XXVII/258/2018
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152) uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin niniejszy dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowanych na terenie
Gminy Bytom Odrzański, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za
pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2018r., poz. 1152);
2) Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego
rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego
poziomu świadczonych usług:
1) dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż
0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług
wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci oraz przyłącza;
2) dostarczana woda nie powinna przekraczać następujących parametrów nie przekraczających wartości:
żelazo – 0,200mg/l, mangan – 0,50mg/l, jon amonowy – 0,50mg/l, barwa – 15mg/l, azotyny – 0,5 mg/l,
azotany – 0,50 mg/l, mętność – 1 NTU.
3) dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
a) ciągłe monitorowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z programem monitoringu
sporządzanym na każdy rok,
b) w ramach programu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest sporządzany
na każdy rok harmonogram minimalnej częstotliwości poboru do badań próbek wody,
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c) kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno
–Epidemiologiczna w Nowej Soli;
4) utrzymania i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) dotrzymania ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
6) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowego–kanalizacyjnego;
7) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, po dokonanym odbiorze technicznym
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego potwierdzonym stosowanym protokołem, przekazaniu przez
odbiorcę usług dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza/y i podpisaniu umowy przez odbiorcę
usług;
§ 4. 1. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne
zapewnia się pod warunkiem właściwego korzystania z nich przez odbiorcę usług.
2. Właściwe korzystanie przez odbiorcę usług z usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo
– kanalizacyjne polega w szczególności na:
1) utrzymaniu instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie
wody w wyniku skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczeniu instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotem ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) utrzymaniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego będącego w posiadaniu odbiorcy usług w stanie
nie powodującym zakłóceń w dostawach wody lub odbiorze ścieków oraz nie powodującym pogorszenia
warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
4) użytkowaniu instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń
kanalizacyjnych,
5) wykorzystywaniu wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne wyłącznie
w celach i na warunkach określonych w umowie,
6) odprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego rodzaju
ścieków określonych w umowie,
7) nie dokonywaniu samowolnego przemieszczania wodomierza głównego, zakłócenia jego funkcjonowania,
zrywania plomb, osłon lub demontowania nakładek do zdalnego odczytu wskazań wodomierza,
8) zapewnieniu trwałego rozdziału instalacji zasilanych wodą z różnych źródeł (np. sieć miejska i własne
ujęcie wody),
9) natychmiastowym powiadomieniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego o zauważanych
awariach, w szczególności wpływających na poziom usług, z których korzysta odbiorca usług,
10) zapewnieniu aktywności cechy legalizacyjnej instalowanych i utrzymywanych przez odbiorcę usług
wodomierza własnego mierzącego ilość wody pobranej z własnych ujęć wody odbiorcy usług oraz
wodomierza dodatkowego służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnej zużytej, wykorzystywanych do
rozliczania usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. W przypadku braku zapewnienia minimalnego poziomu usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo
–kanalizacyjne spowodowanego naruszeniem przez odbiorcę usług wymogów zawartych w ust. 2, odbiorca
usług jest zobowiązany, w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego,
niezwłocznie usunąć przyczynę zagrożenia, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym przez
przedsiębiorstwo.
§ 5. Przedsiębiorstwo
odprowadzania ścieków:

zapewnia

następujący

minimalny

1) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły;

poziom

usług

w zakresie

zbiorowego
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2) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne;
3) umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania
ich awarii;
4) w przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu przedsiębiorstwa, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za
zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez
przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, określa dopuszczalne wskaźniki
zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna
z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane do informowania o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w szczególności poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie internetowej.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawieranie oraz rozwiązywania umów z odbiorcami
§ 7. 1. Warunkiem zawarcia umowy przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

odbiorcę

usług jest

wystąpienie

z wnioskiem

do

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług umowę
w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 8. Przedsiębiorstwo udostępniania na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące wzorce
umowne, w szczególności Ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 9. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo z odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.
Taryfy sporządzane są przez przedsiębiorstwo przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych. Taryfy
mogą określać ceny i stawki dla kilku grup odbiorców.
§ 10. 1. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden
miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.
2. Umowa zawiera ceny i stawki opłat wynikające z aktualnej taryfy.
§ 11. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
2. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.
3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, które mają zawartą odrębną umowę
z przedsiębiorstwem.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 12. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wniosek
o przyłączenie, które powinien zawierać, co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji, numer dz. ewidencyjnej nieruchomości;
3) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki, kreślenie sposobu
zagospodarowanie i przeznaczenia.
4) mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt. 1, względem sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
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§ 13. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa
w § 12 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument
pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości
podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w § 12, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które
uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien wskazywać co najmniej:
a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejscu
zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;
b) informacje o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, przy
udziale przedsiębiorstwa,
3. Dokument o którym mowa w ust. 1 może określać:
a) parametry techniczne przyłącza/y,
b) miejsce zainstalowania wodomierza głównego,
c) miejsce zainstalowania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia
pomiarowego,
d) wskazać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydaje Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
§ 14. 1. Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w przyszłości określają wieloletnie
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które zawierają planowany zakres usług
wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług w Przedsiębiorstwie
wodociągowo-kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu: wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz niniejszy regulamin.
3. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowo
-kanalizacyjnych.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza
§ 15. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z projektem przyłącza.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
§ 16. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, przedsiębiorstwo uzgadnia
jego termin, na nie dłużej niż siedem dni po dacie zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 16 ust. 2 są potwierdzone przez strony w sporządzonych
protokołach.
§ 17. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
2) rodzaje odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego.
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3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjętym
z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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 przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile czas
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie
odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 19. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób
zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie
internetowej.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 20. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania pisma chyba, że osoba zwracająca się
o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń w okresach dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3,
przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów, informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację
i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia złożenia pisma.
§ 21. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo umowy, a w szczególności ilości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa lub doręczenia, reklamacji.
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§ 22. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty
z odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie
reklamacji.
2. Stosowana informacja, zawierająca, co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do
kontaktów z odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz przyjmowania reklamacji, numery
telefonów tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie przedsiębiorstwa.
§ 23. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;
2) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją
siedzibą z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej
wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.
§ 24. 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.
Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe
§ 25. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów ppoż. zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 26. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w okresach kwartalnych, do
10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
§ 27. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu informacje o ilości
pobranej wody.
Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 28. W przypadku zawarcia nowej Umowy traci moc Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Odbiorcą,
której przedmiotem była dostawa wody i odbiór ścieków.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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