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UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY KSIĘŻPOL
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy
Księżpol
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
Rada Gminy Księżpol uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Księżpol,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/287/2018 Rady Gminy Księżpol z dnia 18 października 2018 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Księżpol.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Księżpol.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Marczak
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Załącznik do uchwały Nr V/33/2019
Rady Gminy Księżpol
z dnia 26 lutego 2019 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
KSIĘŻPOL
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług na terenie Gminy Księżpol z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
§ 2.
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 2018 r.
poz. 1152). 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.
Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:
1. Zobowiązane jest :
1) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05
MPa i nie większym niż 0,6 MPa u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym,
2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach określonych
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 13 ustawy. W szczególności, woda jest
bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów
w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach
stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości
korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do
rozporządzenia oraz podstawowe wymagania chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do
rozporządzenia;
3) w ilości nie mniejszej niż 0,5m³/dobę.
2. Odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy, w ilości
nie mniejszej niż 0,5m³/dobę.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4.
1. Warunkami zawarcia umowy są:
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1) Przyłączenie nieruchomości do sieci,
2) Wystąpienie Odbiorcy z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby (wnioskodawcy), której nieruchomość została
przyłączona do sieci, który winien zawierać:
1) imię, nazwisko/firmę, numer PESEL/NIP, KRS oraz adres zamieszkania/ adres siedziby wnioskodawcy;
2) rodzaj umowy;
3) oznaczenie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy
poprzez wskazanie adresu i numeru działki;
4) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości lub oświadczenie o korzystaniu
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
5) oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej, czy też posiada
własne ujęcie wody;
6) oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, czy też odprowadza ścieki do
zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
7) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
8) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę
(przemysłowe, bytowe albo komunalne);
9) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez gminę
w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku i umowy;
10) przedsiębiorstwo zawiera umowę w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o ile są spełnione
warunki do zawarcia umowy.
§ 5.
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że wnioskodawca składa wniosek na czas oznaczony.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 6.
1. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości
publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
2. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.
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 oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło odrębną
umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 7.
1. Określenie warunków przyłączenia 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, wszczególności:
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,
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2) numer ewidencyjny działki i adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
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. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 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.
4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę
ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informacje
techniczną.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 8.
1. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna
i lokalizacja nieruchomości:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy dostosowanej do projektowanego
przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min 1 MPa;
2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonywane z innych materiałów przeznaczonych do
przesyłu wody przeznaczonej do picia;
3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć
w skrzynkę uliczną;
4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu, w którym będzie usytuowana;
5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy dostosowanej do projektowanego
przepływu, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia terenu w którym zlokalizowane są przewody;
6) przy odpływach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób
odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.
2. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług
w przedsiębiorstwie lub Urzędzie Gminy, gdzie można zapoznać się z mapami i dokumentacją techniczną
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.
3. 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.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza
§ 9.
1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
2. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia
gotowości do odbioru
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3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.
4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej,
dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz
zawarciu umowy.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 10.
1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:
1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;
2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa
dni przed planowanym terminem
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy
punkt poboru wody i 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.
Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla
złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 11.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich
istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę
odprowadzanie ścieków,

usług

umowy o zaopatrzenie w wodę lub

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.
§ 12.
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 jejzłożenia.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć 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. W uzasadnionych przypadkach, termin może być przedłużony do 30 dni, o czym
Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorców usług
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§ 13.
W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym:
1. Aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Księżpol taryfy.
2. Tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie
Gminy Księżpol.
3. Wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.
4. Tekst Ustawy.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 14.
1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty
przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza StrażPożarna.
3. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci
Przedsiębiorstwa zobowiązane do:
1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później
niż do godz. 1500 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;
2) podaniem danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru;
4. Pobór wody na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 ustawy, rozliczany jest przez
Przedsiębiorstwo z Gminą.

