
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/491/2021 

RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

Rada Miasta Przeworska 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Miasta 

Przeworska, który obowiązywać będzie na terenie Miasta Przeworska. 

§ 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Przeworska 

 

 

Tomasz Majba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 grudnia 2021 r.

Poz. 4612



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/491/2021 

Rady Miasta Przeworska 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

REGULAMIN 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Przeworsk. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

§ 3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „umowa”, należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie 

w wodę lub/i odprowadzanie ścieków. 

§ 4. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, w szczególności: Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, Odbiorca usług, zdefiniowane zostały w ustawie. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę 

lub/i odprowadzanie ścieków i warunków technicznych wykonywania usług: 

1) dostarcza Odbiorcy usług wodę: 

a) pod ciśnieniem, nie niższym niż 0,06 MPa w miejscu włączenia do sieci, 

b) dostarczania z sieci wodociągowej do odbiorcy usług wody o następujących parametrach jakościowych: 

- barwa - akceptowalna, 

- mętność - do 1,0 NTU, 

- stężenie jonów wodoru (pH) - od 6,5 do 9,5 

- smak - akceptowalny, 

- zapach - akceptowalny, 

- przewodność elektryczna - do 2500 pS/cm, 

- żelazo - do 200 pg/l, 

- mangan - do 50 pg/l, 

- bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml. 

c) w ilości nie mniejszej niż 1,5 m³/h. 

2) odbiera ścieki wprowadzone do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych w sposób ciągły, o stanie i składzie 

zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości nie mniejszej niż 1,5 m³/h. 

2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę usług oraz dopuszczalny poziom 

zanieczyszczeń tych ścieków. 

§ 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości 

dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych 

i przemysłowych. 
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Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 7. Przedsiębiorstwo udostępnia projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym niezbędne dane do 

sporządzenia wniosku o zawarcie umowy. 

2. Niezbędne dane o których mowa w ust. 1 dotyczą danych identyfikacyjnych wnioskodawcy oraz 

elementów przedmiotowo istotnych, w szczególności takich jak określenie ilości i jakości świadczonych usług. 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu w przypadku 

osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji - odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji 

podmiotu. 

§ 9. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie 

ścieków, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone 

w ustawie. 

Rozdział 4. 

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

§ 10. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi 

aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości 

i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków, określona zgodnie z art. 27 Ustawy. 

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 

z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług 

o ich rodzajach ani wysokości. 

§ 11. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest 

faktura. 

2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze zgodnie 

z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

§ 12. 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 oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, które mają zawartą 

odrębną umowę z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

§ 13. W okresie rozliczeniowym, w którym, między kolejnymi odczytami wodomierza i urządzenia 

pomiarowego, nastąpiła zmiana wysokości taryfy, rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki odbywa 

się proporcjonalnie. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 14. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie 

pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

§ 15. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać co najmniej informacje i załączniki 

o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy. Oprócz tego, wniosek może zawierać: 

1) numer telefonu, 

2) adres poczty elektronicznej, 

3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków, 

4) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika - 

pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika, 

5) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 
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§ 16. Warunki techniczne przyłączenia określają : 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, 

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

3) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, w tym miejsce zainstalowania 

wodomierza głównego, 

4) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do 

sieci, 

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia. 

§ 17. Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr odmów przyłączenia do sieci. 

Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 18. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo- 

kanalizacyjnych: 

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy min. 32 mm; 

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć, 

3) w skrzynkę uliczną i obrukować; 

4) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić 

najkrótszą, bezkolizyjną trasą; 

5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy min. 160 mm; 

6) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni 

sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  

odbioru wykonanego przyłącza 

§ 19. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z wydanymi przez 

przedsiębiorstwo warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. 

2. Odbiór techniczny jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Protokół odbioru przyłącza i dopuszczenia do eksploatacji zawiera: 

1) datę odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), 

średnicy, materiałów i długości, 

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

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o: 

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody; 

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody; 

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków; 

- w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem. 
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2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy 

punkt poboru wody i wskazując jego lokalizację, informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego 

punktu. 

3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody 

i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców 

o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania. 

Rozdział 9. 

Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 21. 1. Odbiorca usług ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: 

1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług, 

2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia 

i innych wiążących Odbiorcę usług dokumentów, 

3) informacji o przewidywanych zakłóceniach i przerwach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub 

odprowadzania ścieków, 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 22. 1. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej działalności Przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

2. Reklamacje dotyczące wszelkich aspektów działania Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, 

składa się w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via e-mail, pisemnie itp.), po powzięciu informacji 

o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do jej złożenia (nie później niż w terminie 30 dni od 

zdarzenia). 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa lub jej 

doręczenia Przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. Jeżeli istnieje konieczność 

przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni. 

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odmowa uwzględnienia 

reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 23. 1. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być 

w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem 

Państwowej Straży Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń 

wodociągowych, z uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań związanych z wykonywaniem przez 

Przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda 

dostarczana jest do innych Odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje 

o ilości pobranej wody. 

§ 24. 1. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża 

gminę, na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie. 
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2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej 

poboru oraz poboru, o którym mowa w § 23 ust. 3, jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych 

przez jednostkę Straży Pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Przeworska 

 

 

Tomasz Majba 
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