
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Smyków  

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2028, ze zm.) oraz po zaciągnięciu opinii Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie wyrażonej w formie postanowienia WA.RZT.71.241B.2021. 

 

RADA  GMINYSMYKÓW 

u c h w a l a,  c o  n a s t ę p u j e: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Smyków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 31/V/2019 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 lutego 

2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Smyków. 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 



UZASADNIENIE 

 DO UCHWAŁY NR  

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia września 2021 r. 

 

w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Smyków w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Gmina Smyków. przekazała do organu uchwałodawczego gminy projekt 

nowego regulaminu o którym mowa w art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2028 ze zm.). 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm) 

Rada Gminy przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na podstawie regulaminu opracowanego przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne, a następnie przekazuje go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postanowieniu 

WA.RZT.71.241B.2021 wydanym w dniu 20.07.2021r.. wyraził negatywną opinię dla 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Smyków.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 

2018, poz. 1152 ze zm)  po uwzględnieniu uwag z postanowienia z dnia 20.07.2021r. 

nr WA.RZT.71.241B.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, rada gminy 

uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Smyków, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczas obowiązującego, 

wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j. ), a w 

szczególności zapisem art. 35 ust. 2 ustawy nowelizującej. 

Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do 

obowiązujących regulacji prawnych. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr ………. 

Rady Gminy Smyków 

z dnia ….września 2021 r. 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY SMYKÓW 

 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. Regulamin 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 za pomocą 

urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Smyków, w tym: 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków; 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4) warunki przyłączania do sieci; 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych; 

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza; 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i 

odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków; 

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania 

reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności 

zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2028 ). 

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 

 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając 

zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody oraz dostaw 

wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności: 

1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny, 

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości 

wynikającej z przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie 

obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji 

projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości, 

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a 

także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z 

obowiązującymi przepisami, 

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za 

wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy, 

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w 

jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy 

odbiorcy, 

7) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie 

wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

8) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym 

przyłącza i zawarciu umowy, 

9) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego, za wyjątkiem 

wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych 

do celów ppoż., 

10) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu badania w sposób zwyczajowo 

przyjęty, 

11) informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych 

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym 

obniżeniu jej jakości. 



2. Przedsiębiorstwo zapewnia minimalny poziom usług (dostarczanej wody i 

odprowadzania ścieków): 

1) Ilość: do 5 m³/miesiąc /mieszkańca. 

2) Jakość dostarczanej wody zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 

grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz norm branżowych 

a) mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych 

zmian, zalecany zakres wartości ˂ 1 NTU,  

b) barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych 

zmian, ˂ 15 mg Pt/l,  

c) zapach- akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych 

zmian,  

d) smak - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych 

zmian,  

e) stężenia jonów wodoru (pH) 6,5- 9,5,  

f) przewodność elektryczna ≤ 2500 μS/cm,  

g) żelazo ≤200 μg/l,  

h) mangan ≤50 μg/l,  

i) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml,  

j) Escherichia coli – 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml,  

k) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22⁰ ˂ 100 jtk/1 ml,  

l) azotany ≤ 50 mg/l,  

m) twardość ogólna: 60 - 500 mg/l. 

3) Ciśnienie: minimalnie 0,5 bara mierzone u wylotu na zaworze za 

wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;. 

§ 4. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w 

sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez 

przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności: 

1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach 

określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości, 

2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący 

możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego 

wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji 

wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego 

ogrzewania, 

3) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, 

w którym zainstalowany jest wodomierz główny, 

4) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie 

powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 



5) informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości 

ścieków odbiegających od warunków umowy, 

6) umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu 

na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych 

przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu, 

7) zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych 

uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,           

w tym o zerwaniu plomby, 

8) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości, 

9) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych            

w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci. 

 

Rozdział 3. 

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

 

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrywania w wodę i odbioru ścieków odbywa 

się w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po 

spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz 

wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości. Umowa może być 

zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej 

nieruchomości. 

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług 

wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada 

przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub 

odprowadzanie ścieków. 

4. Umowa o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzania ścieków może być 

zawarta na czas określony lub nieokreślony. 

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w 

szczególności określać : 

1) imię, nazwisko lub nazwę, REGON i numer NIP (o ile wnioskodawca 

prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby 

wnioskodawcy, 

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć 

umowę, 



3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci 

wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też 

posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki 

do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał 

dostarczaną wodę, 

6) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane 

przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe 

albo komunalne), 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

wyłącznie w celu zawarcia umowy. 

§ 7. 1. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach 

określonych przepisami kodeksu cywilnego. 

2. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie za porozumieniem stron. 

3. Umowa wygasa w przypadku: 

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub 

postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą, 

4) utraty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zezwolenia na 

prowadzenie działalności. 

4. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę 

środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

 

Rozdział 4. 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT 

USTALONE W TARYFACH 

 

§ 8. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z 

odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat 

oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

2. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków 

stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy 

zużycia oraz ilości ustalone w umowie. 



3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzenie ścieków. 

4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i 

stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej 

taryf w Biuletynie Informacji publicznej Wód Polskich i Gminy Smyków, nie 

wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani 

wysokości. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje w okresie między 

odczytowym, zużycie wody/ścieków jest rozliczane proporcjonalnie do ilości 

dni obowiązywania starej i nowej taryfy w okresie rozliczeniowym. 

5. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza 

głównego. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość 

odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości 

wody pobranej lub na podstawie aktualnie obowiązujących przeciętnych 

norm zużycia dla poszczególnych odbiorców usług określonych przepisami 

prawa. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość 

zużytej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 

miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a   

w przypadku gdy nie jest możliwe, na podstawie zużycia wody                          

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub średniomiesięcznego zużycia 

wody w roku ubiegłym i liczby nieprawidłowego działania wodomierza. 

§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi 

dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, 

zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie 

ścieków. 

 

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

 

§ 10. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony 

przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. Elementy wniosku o wydanie 

warunków przyłączenia określa art. 19a ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2028). 



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

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

wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej 

prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela –

podstawę umocowania, adres do korespondencji, 

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona, informację o 

przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości, 

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną 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, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o 

przyłączenie do sieci powinna: 

1) okazać dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z 

nieruchomości, której dotyczy wniosek lub złożyć oświadczenie o 

korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

2) załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie 

przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

4. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci 

osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzorów 

wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

5. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i  

pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego 

rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach 

określonych w ustawie. 

6. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do 

sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w 

art.19a ust.4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i 

terminie uzupełnienia wniosku. 

7. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:  



1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 

do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i 

kanalizacyjnymi nieruchomości;  

2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;  

3) ciśnienie i ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w wodę 

nieruchomości;  

4) ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;  

5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza 

głównego wraz z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i 

wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia 

pomiarowego i parametrów innych urządzeń; 

6) termin ich ważności. 

8. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany zapewnia 

sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 

1333) przez osobę mającą stosowne uprawnienia budowlane lub 

geodetę, albo przynajmniej osobę posiadającą odpowiednią wiedzę w 

tym zakresie. 

9. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci,  

informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o 

przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 

określonym w ustawie. 

 

Rozdział 6. 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO 

USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

 

§ 11.1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona 

od:  

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego;  

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości 

pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody 

nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność stacji uzdatniania 

wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania 

ścieków (wydajność oczyszczalni);  



3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług 

dla wcześniej podłączonych odbiorców;  

4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub 

kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.  

2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ile 

spełnione są przesłanki określone w ust. 1.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewniać 

budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 

zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego 

posiadaniu, w ramach posiadanych środków finansowych. 

4.Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne wydaje warunki 

przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub ich 

odmowę w terminach określonych w art. 19a ustawy 

a) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do 

sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 

znajdujących się w zabudowie zagrodowej ; 

b) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do 

sieci, w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 

przedłużyć te terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po 

uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do 

sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Do terminów 

tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do 

dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o 

wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień 

spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci 

albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego.  

3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych:  

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur z rur PEHD lub PERC o 

średnicy od 32 mm do 80 mm o grubości ścianki odpowiednio 2,4mm i 

3,8mm;  

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zasuwę odcinającą zawór, a 

obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obudowę betonową;  

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia 

przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;  



4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy 160mm o 

grubości ścianki 4,7mm; 

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej 

należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą 

urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.  

6) w przypadku ścieków odprowadzanych z:  

- lokali organizujących przyjęcia okolicznościowe,  

- stacji benzynowych,  

- myjni samochodowych,  

- warsztatów samochodowych,  

- lokali na wynajem,  

- zakładów produkcyjnych,  

- innych lokali użyteczności publicznej,  

usługobiorca ma obowiązek wbudować urządzenie podczyszczające ścieki 

o ponadnormatywnych stężeniach zanieczyszczeń (seperator), a następnie 

prawidłowo go eksploatować i konserwować.  

4. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:  

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,  

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed 

przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed 

przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu,  

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. 

 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

 

§ 12. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia 

nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest 

pisemne zezwolenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

wydawane po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej i uzgodnieniu 

sposobu prowadzenia prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót. 

2. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia. 

3. 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. 



4. Jeżeli warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez 

przyszłego odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub 

kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza będzie 

wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

5. Odbiór powinien być dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie 

odcinki przyłącza ulegające zakryciu (tzw. roboty zanikające) należy 

zgłaszać do odbioru przed zakryciem. 

6. Odbiór przed zasypaniem przyłącza obejmuje w szczególności:  

1) zgodność użytych materiałów z certyfikatami i deklaracjami zgodności z 

polskimi normami i aprobatami technicznymi,  

2) sposób włączenia przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,  

3) sprawdzenie podsypki i obsypki rur: dla przyłącza wodociągowego i dla 

przyłącza kanalizacyjnego na całej długości,  

4) sprawdzenie szczelności przyłącza wodociągowego na ciśnienie w 

sieci,  

5) sprawdzenie odłączenia szamba w przypadku budowy przyłącza 

kanalizacyjnego,  

6) sprawdzenie wykonania podejścia pod montaż wodomierza (dwa 

zawory odcinające wraz z zaworem antyskażeniowym),  

7) sprawdzenie sposobu połączenia własnego ujęcia wody z instalacją 

wewnętrzną odbiorcy usług, 

8) sprawdzenie szczelności przyłącza kanalizacyjnego,  

9) sprawdzenie szczelności studni wodomierzowych i kanalizacyjnych. 

7. Odbiór dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru technicznego 

według zasad określonych w warunkach przyłączenia. 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, 

3) skład osób obecnych przy odbiorze, 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza, 

6) podpisy osób dokonujących odbioru. 

7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania 

podłączenia. 

 

 

 



Rozdział 8. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA 

CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW 

DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

 

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek 

poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w 

dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co 

najmniej 2- 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 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. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odciąć dostawę 

wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach 

określonych  art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 

2020r., poz. 2028). 

 

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 

 

§ 14. 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 odprowadzaniu 

ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług, 



3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych. 

§ 15. 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. Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście 

przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem 

poleconym. 

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego 

o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia 

reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub 

jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Termin ten 

może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli istnieje konieczność 

przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. 

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny 

być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

1. aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Smyków taryfy, 

2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

obowiązujący na terenie Gminy Smyków”, 

3. wyniki ostatnio prowadzonych 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 10. 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

 

§ 17. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń 

wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w 

szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są: 

1) jednostki ochotniczych straży pożarnych działające na terenie Gminy 

Smyków, jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Końskich, 

2) inne jednostki i osoby wspomagające podmioty określone w pkt 1. i 2. 

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem 

punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji 

składanych przez jednostki wymienione w ust. 2. 



4. Informacje, o których mowa w ust. 1, jednostka OSP jest obowiązana 

przekazywać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu co kwartał, 

do 10-tego każdego miesiąca po mijającym kwartale. 

5. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciążają budżet 

Gminy. 

6. Pobór wody z hydrantów na cele inne niż przeciwpożarowe jest 

zabroniony i traktowany będzie jako pobór wody bez uprzedniego zawarcia 

umowy.  


