UCHWAŁA NR VII/55/19
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Nieborów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 i poz. 1629) Rada Gminy Nieborów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów .
§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Załącznik do uchwały Nr VII/55/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych działających
na terenie Gminy Nieborów oraz odbiorców korzystających z ich usług w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków.
4. Przez sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
5. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków .
§ 2. 1. Usługobiorcą w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowokanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie zawartej umowy.
2. Usługodawcą w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne
świadczące usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 3. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy
wynikających z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy
Usługodawcą a właścicielem lub administratorem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
§ 4. Dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 5. 1. Usługodawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków.
2. Ustala się minimalną ilość dostarczanej wody do spożycia w ilości, co najmniej 0,1 m3 na dobę.
3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 114 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2002 Nr 75 poz. 690).
4. Jakość wody dostarczanej przez Usługodawcę winna być zgodna z normami krajowymi, określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wody winny być okresowo wykonywane przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną.
§ 6. Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowe i kanalizacyjnej.
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§ 7. 1. Usługodawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Usługobiorcy wodomierza
głównego z wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprężonych dla celów
przeciwpożarowych.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak
również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.
3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią
kanalizacyjną tj. pierwsza studzienka licząc od strony budynku a w przypadku jej braku granica nieruchomości.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z Usługobiorcami
§ 8. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci (zakres postanowień dotyczących zawierania umów
z odbiorcami usług wynikają z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).
2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do
którego ma być dostarczona woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych
przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest
z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Usługodawca zawiera umowy
z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Usługodawcą;
2) możliwy jest odczyt wodomierzy - wodomierze i zawory odcinające dopływ wody umieszczone są
w pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarz, piwnica itp.);
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów;
4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw
w pozostałych lokalach.
5. Usługodawca może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami również
w przypadku, gdy nie są spełnione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 9. Zmiana Usługobiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej
umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym Usługobiorcy.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o cenę i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 10. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone
przez Usługodawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
zatwierdzonych przez właściwy organ oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 11. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego na przyłączu przed
zaworem głównym.
2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej
wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, plus proporcjonalna różnica w stosunku do
ilości lokali wynikająca ze wskazań pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów
z wodomierzy w lokalach.
§ 12. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm
zużycia określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70).

Id: C4A9ED07-E989-4C27-B277-A9CC11A6EB66. Podpisany

Strona 2

§ 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody
ustala się na podstawie średnie zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego
działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie
roku ubiegłego lub iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza.
§ 14. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości
dostarczonej wody przez Usługodawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
§ 15. 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 warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt dostarczającego ścieki.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 16. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa wniosek o przyłączenie , który
powinien zawierać :
1) imię i nazwisko ( lub nazwę ) wnioskodawcy;
2) adres podłączanej nieruchomości;
3) adres do korespondencji;
4) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu ;
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 oraz zastosowanych lub planowanych do
zastosowania urządzeń podczyszczających);
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Usługobiorca jest zobowiązany dołączyć 1 egz. mapy sytuacyjnej
określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 17. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci
Usługodawca, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym
mowa w § 16 wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości.
2. Warunki przyłączenia określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
2) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków;
3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualnie miejsce zainstalowania urządzenia
pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków ;
4) niezbędne wymogi, które winny być spełnione przed i w trakcie realizacji przyłączy.
3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Usługodawcą
dokumentacji technicznej, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Usługodawca dokonuje
odbioru wykonanego przyłącza pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi i zatwierdzoną
dokumentacją.
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§ 18. 1. Realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń
przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych
ścieków zapewnia na własny koszt i własnym staraniem osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca.
§ 19. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie
oraz legalizacja należy do właściciela nieruchomości.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego
przyłącza
§ 20. 1. Inwestor lub wykonawca przyłącza zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę
o terminie planowanego włączenia realizowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci
odpowiednio wodociągowej lub kanalizacyjnej z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.
2. Odbiory przyłącza przez Usługodawcę są dokonywane jako :
1) odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia
dokonywanego z 5-cio dniowym wyprzedzeniem przez inwestora lub wykonawcę przyłącza;
2) odbiór końcowy, równoznaczny ze spisaniem protokołu odbioru przyłącza.
§ 21. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje bezzwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru
przez Usługodawcę, zamontowaniu wodomierza głównego w przypadku usług dostawy wody oraz zawarciu
umowy z odbiorcą usług.
§ 22. Usługobiorca po wykonaniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest zobowiązany
w terminie 30 dni do dostarczenia Usługodawcy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 23. 1. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania obiorcom usług informacji dotyczących przerw
i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.
2. Wystąpienie przerwy w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków może mieć miejsce w przypadku
awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.
3. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej
jakości Usługodawca informuje Usługobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godzin Usługodawca zapewnia zastępczy punkt
poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji.
§ 24. Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na
warunkach określonych w art. 8 ustawy.
§ 25. W razie sankcyjnego odcięcia wody lub odprowadzania ścieków, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy, ponowna dostawa wody, jeśli nie została rozwiązana umowa, nastąpi po usunięciu
przyczyn odcięcia dostawy wody oraz pokryciu przez odbiorcę usług kosztów poniesionych przez
przedsiębiorstwo, związanych z odcięciem i ponowną dostawą wody.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.
§ 26. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie Klienta lub z własnej inicjatywy pełnej
informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji o obowiązujących taryfach.
§ 27. Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy, w uzasadnionych wypadkach,
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. Sposób reklamacji określa umowa.
W przypadku potwierdzenia prawidłowości działania wodomierza przez Urząd Miar koszty przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.
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§ 28. Usługobiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości opłat za usługi.
§ 29. Reklamacje wnoszone są na piśmie i rozpatrywane nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.
§ 30. O przewidzianych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
Usługodawca winien uprzedzić Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 31. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostarczana z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 32. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
przedsiębiorstwa są państwowe straże pożarne i ochotnicze straże pożarne.
§ 33. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Usługodawcą a jednostką straży pożarnej.
§ 34. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru, jest ustalana na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę wskazaną w umowie i ustalonych okresach.
§ 35. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu informację o ilości pobranej wody.
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