DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 4 kwietnia 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1062

Data: 04.04.2019 15:35:18

UCHWAŁA NR VI/35/19
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary
o statusie miejskim
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 i 1629) po uzyskaniu opinii Dyrektora Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, uchwala się:
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
§ 2. 1. Użyte w regulaminie skróty oznaczają:
1) „ustawa” – ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 ze zm.);
2) „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.
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 W ZAKRESIE
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek świadczyć usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy, niniejszego regulaminu oraz zawartej umowy.
2. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy wodę o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia
przez ludzi w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości nie
mniejszej niż 0,3m3/dobę;
2) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod
ciśnieniem nie niższym niż 0,05MPa mierzonym u wylotu zaworu za wodomierzem głównym zainstalowanym
na przyłączu wodociągowym;
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3) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi;
4) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości
określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości nie mniejszej niż 0,3m3/dobę;
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę
zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
2. Umowę zawiera się na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy usług.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług
projekt umowy, w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie
obowiązujące: wzory wniosków o zawarcie umowy oraz 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
§ 5. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wskazania
wodomierza głównego, wskazania urządzenia pomiarowego, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalone
w umowie.
2. Okres rozliczeniowy określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzenie ścieków.
3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich
i miasta, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
§ 6. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody lub odprowadzania
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.
2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie
z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
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 wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom
usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
§ 7. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo –
kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
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3) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;
4) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, a w razie działania
wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania;
5) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
6) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
7) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz zastosowanych lub
planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
8) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności sposób zagospodarowania i przeznaczenia.
§ 8. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 8, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
1) dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej lub mapy do celów projektowych,
określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się przyłączyć do sieci, względem istniejących sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
2) do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek.
2. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku.
3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 1, wraz
z kompletem załączników, wydaje warunki przyłączenia do sieci.
§ 9. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
2) informacje o warunkach realizacji i odbioru przyłącza;
3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
do sieci;
4) termin ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż dwa lata.
Rozdział 6.
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH
§ 10. 1. Możliwość dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych określają wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku,
o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.
2. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna
i lokalizacja nieruchomości.
3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
1) w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, niniejszy
regulamin;
2) poprzez System Informacji Przestrzennej który umożliwia dostęp do e-usług oraz udostępnia bazy
danych dotyczących przebiegu sieci wodno – kanalizacyjnych, dostępnej w ramach przeglądarki internetowej.
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Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO –
KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 11. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci
Przedsiębiorstwa jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym dokumentacji
technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne kontroli robót.
2. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.
3. Odbiory techniczne przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, dokonywane są
dwuetapowo, tj. jako odbiór częściowy w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych oraz odbiór
końcowy.
4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz
z projektem przyłącza.
5. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.
6. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
7. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy), przedsiębiorstwo wodociągowo
- kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
8. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) datę odbioru;
2) przedmiot
kanalizacyjne);

odbioru

z wyszczególnieniem

przeznaczenia

przyłącza

(rodzaju:

wodociągowe,

3) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
5) uwagi dotyczące różnic pomiędzy uzgodnioną dokumentacją, a realizacją przyłącza.
9. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 12. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa
dni przed planowanym terminem o:
1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;
2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków.
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 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
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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 odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 13. 1. Odbiorca ma prawo do uzyskania od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wszelkich
informacji dotyczących:
1) realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług;
2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, umowy o zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków i innych wiążących Odbiorcę dokumentów;
3) przewidywanych zakłóceń w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;
4) planowanych przerw w świadczeniu usług.
§ 14. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie
Przedsiębiorstwa lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Odbiorca usług powinien złożyć reklamację niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności stanowiących jej
podstawę, celem umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie bez zbędnej zwłoki.
4. W przypadku złożenia reklamacji przedsiębiorstwo powinno niezwłocznie przystąpić do jej rozpatrzenia
celem zweryfikowania okoliczności wskazanych w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Przedsiębiorstwo
powinno nastąpić w terminie do 21 dni od dnia jej wpływu do Przedsiębiorstwa. W szczególnych przypadkach,
wymagających dodatkowych ustaleń, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni.
5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie
odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.
§ 15. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Żary o statusie miejskim taryfy;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie
Gminy Żary o statusie miejskim”;
3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 16. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych
posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych
zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Umowa na pobór wody na cele przeciwpożarowe zawierana jest przez Przedsiębiorstwo z Gminą Żary
o statusie miejskim.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 17. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo - kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.
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ROZDIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej
w Żarach z dnia 1.12.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Popławski

