
 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały II/12/2018 

Rady Miejskiej w Kańczudze   

z dnia 03 grudnia 2018r. 

 

 

 

REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

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

wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca usług, zdefiniowane zostały w Ustawie. 

 

ROZDZIAŁ II 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 2 

Prawa  i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków ma obowiązek: 

1. Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody 

w wymaganej ilości niemniej niż 0,6 m3/dobę i pod odpowiednim ciśnieniem, 

niemniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym 

zainstalowanym na przyłączu wodociągowym. 

2. Zapewnić dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny. 

3. Zapewnić, jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności: 

 

 

 

 

 

 



a. parametry mikrobiologiczne  

 

b. parametry fizykochemiczne  

Lp. Parametr Wartość parametryczna jednostka 

1  

Barwa 

Akceptowalna przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

 

- 

2 Twardość  60-500 mg/l 

3 Mangan 50 μg/l 

4 Żelazo  200 μg/l 

5  

Mętność  

Akceptowalna przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian. 

Zalecany zakres wartości 

do 1,0 

 

NTU 

 

 

 

4. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę, jakości wody. 

5. Dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, 

o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, 

w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem. 

6. Instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny. 

7. Informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie 

określonym przepisami ustawy. 

8. Na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego 

przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku 

stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy 

i wymiany. 

9. Przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, 

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

 

 

 

Lp. 

 

 

Parametr 

 

Wartość parametryczna 

liczba 

mikroorganizmów [jtk 

lub NPL] 

 

objętość próbki [ml] 

1 Bakterie grupy coli 0 100 

2 Escherichia coli 0 100 

3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 

22±2°C 

100 1 

4 Enterokoki 0 100 



10. Odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

11. Odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według 

zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym 

regulaminem. 

12. Zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych 

i odprowadzonych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości 

i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania  

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

13. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać 

przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.  

14. Prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

15. dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących 

w jego posiadaniu. 

16. Zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i posiadanych środków 

finansowych. 

§ 3 

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne ma prawo: 

1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celu 

określonych w art. 7 ustawy, 

2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączenia 

do sieci, 

3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania, 

4) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora 

dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i sanitarnego. 

 

Rozdział III 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

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

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

 

§ 6 

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. 

 

§ 7 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami 

wielolokalowymi umowa, o której mowa powyżej, jest zawierana z ich właścicielem lub 

z zarządcą. 

§ 8 

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. 

 

§ 9 

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

ścieków jest granica własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

 

 

Rozdział IV 

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

 

§ 10 

1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczonej wody i (lub) 

odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby 

korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego 

oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłączenie odbiorcom usług 

będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 

Rozdział V 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 11 

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

pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności: 

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji 

wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopia) potwierdzającym jej 

prawidłowości, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę 

umocnienia, adres do korespondencji, 

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona, 

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 



4) planowana wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowania ilość 

odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków 

przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków 

oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania. 

3. Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno –wysokościowej, 

określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku 

wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach 

skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni. 

5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na 

piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które 

uniemożliwiają przyłączenie wydając informacje techniczną. 

6. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania. 

Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać: 

1) Lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, 

2) Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej, 

3) Zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie 

nieruchomości do sieci. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia wymogi określone 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizuje wskazane 

w Rozporządzeniu prawa i obowiązki. 

 

 

Rozdział VI 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych 

 

§ 12 

 

1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych 

przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia poprzez udostepnienie wszystkim 

zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w  

art. 21 ust.7 Ustawy. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VII 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

odbioru wykonanego przyłącza 

§ 13 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci 

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie 

z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnego dokumentacji technicznej i sposobu 

prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne kontroli robót. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym 

mowa w ust. 1 niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej. 

3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia. 

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 robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu 

zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzony przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

7. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia. 

8. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej: 

1) datę odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: 

wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych 

ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 

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

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji, 

9. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego 

podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie 

Umowy. 

 

Rozdział VIII 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

 

§ 14 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 

o planowany przerwach lub ograniczenia w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 

z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować 

odbiorców, 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. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku 



nieruchomości ora osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy 

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

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. 

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić 

zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 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, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa 

z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych 

uciążliwości dla Odbiorców. 

 

 

  

Rozdział IX 

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji  

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń  

w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

 

§ 15 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym 

o planowanych przerwach w świadczeniu usług, 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

 

§ 16 

1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości 

świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie 

itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpoznać reklamację 

bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji 

w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. 

 

§ 17 

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Kańczuga taryfy, 



2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący 

na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

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

 

 

Rozdział X 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

 

§ 18 

Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo – 

kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

 

§ 19 

Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa 

pisemna informacja składana przez komendanta straży pożarnej Miasta i Gminy Kańczuga, która 

stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo – 

kanalizacyjnym a Miastem i Gminą Kańczuga. 
 


