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UCHWAŁA NR XVI.211.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania 
organu regulacyjnego 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),  Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Białej, po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków przedłożonego przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. , przekazuje do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała” 
 

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 w Gminie Biała.   

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków.  

Rozdział 2. Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków  

§ 3. 

Przedsiębiorstwo zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków w zakresie:  

1) dostarczania odbiorcom w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o pa-
rametrach w zakresie - twardości wody do 350 mg CaCo3/l, mętności do 0,7 NTU, pH 6,5 – 
9,5, przewodności elektrycznej ≤ 2500 μS/cm, żelazo ≤ 200 μ/l, bakterii grupy coli – 0jtk/100 
ml, Scheriichia coli – 0jtk/100 ml, enterokoki – 0jtk/100 ml, ogólnej liczby mikroorganizmów 
w temp. 22°C< 100 jtk/1 ml;  

2) zapewnienia minimalnego ciśnienia wody mierzonego na przyłączach wodociągowych eks-
ploatowanych przez przedsiębiorstwo lub w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie eksploatuje 
przyłącza - na rurociągach bezpośrednio go zasilających nie mniej niż 0,05 MPa ( 0,5 bara) i 
nie więcej niż 0,6 MPa ( 6 barów) - w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na  na osobę , na dobę;  

3) niezwłocznej likwidacji awarii urządzeń wodociągowych oraz ich skutków;  

4) okresowej legalizacji wodomierzy głównych;  

5) udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 
poinformowania mieszkańców o możliwościach korzystania z tego punktu, jeżeli dostawę 
wody odcięto z przyczyn określonych w zawartej umowie;  
 

Załącznik do uchwały Nr XVI.211.2020

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 grudnia 2020 r.
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6) odbioru w sposób ciągły przez posiadane urządzenia kanalizacyjne ścieków bytowych, prze-
mysłowych i komunalnych;  

7) kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 

8) niezwłocznej likwidacji awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich skutków.  

Rozdział 3. Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4. 

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków osoba ubie-
gająca się̨ o jej zawarcie składa w siedzibie przedsiębiorstwa dołączając do wniosku protokół 
odbioru przyłączy podpisany przez przedstawiciela przedsiębiorstwa oraz powykonawczą in-
wentaryzację geodezyjną przyłączy.  

2. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych przedsiębiorstwo 
uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia właściwego ministra w sprawie spo-
sobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadza-
nia tych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

3. Umowa może być zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub 
poza nim w terminie uzgodnionym przez strony.  

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przed-
siębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie 
w wodę lub odprowadzanie ścieków, z tym zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta w ter-
minie nie dłuższym niż̇ 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.  

5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinien 
zawierać:  

1) imię i nazwisko (nazwę̨), numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodar-
czą) oraz adres zamieszkania (siedziby) wnioskodawcy;  

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;  

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej 
przedsiębiorstwa, czy też posiada własne ujęcie wody;  

4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej 
przedsiębiorstwa, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków;  

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał wodę;  

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wniosko-
dawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne). 

§ 5.  

Umowa określa miejsce dostawy wody lub odbioru ścieków, którym jest granica własności 
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przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 6. 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 
ścieków stanowi załącznik do tej umowy.  

2. W rozliczeniach strony umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków obowią-
zane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę.  

3. Zapłata za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki wnoszona jest za okres obrachunkowy 
określony w umowie, w której określone są również skutki niedotrzymania terminu zapłaty i 
sposób uiszczenia opłat.  

4. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są̨ prowadzone przez 
przedsiębiorstwo z odbiorcami usług wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w 
ogłoszonych taryfach.  

5. Ceny usług niezawartych w taryfach, o których mowa w ust. 1 określa cennik usług dodat-
kowych, który dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej przed-
siębiorstwa.  

6. Podstawą do ustalenia ilości dostarczonej wody do nieruchomości i/lub odprowadzanych 
ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz 
ilości ustalone w zawartej umowie.  

7. Wskazania wodomierzy odczytuje przedsiębiorstwo w okresach rozliczeniowych określo-
nych w zawartej umowie.  

Rozdział 5. Warunki przyłączania do sieci 

§ 7. 

Osoby ubiegające się̨ o przyłączenie do sieci składają̨ pisemny wniosek o przyłączenie i okre-
ślenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”. 

§ 8. 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.  

2. Warunki przyłączenia są ważne 3 lata od dnia ich wydania.  

3. Warunki przyłączenia określają: 

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami od-
biorcy;  

2) maksymalne dobowe i godzinowe oraz średnie dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;  
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3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia po-
miarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków;  

4) minimalne ciśnienie wody w pobliżu nieruchomości; 

5) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków; 

6) wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego lub innych przepisów;  

7) termin ważności warunków przyłączenia.  

§ 9. 

Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr odmów przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz przekazuje go raz do roku Burmistrzowi Gminy Biała w terminie do 31 marca za rok 
poprzedni.  

Rozdział 6. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych 

§ 10. 

Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają techniczne 
możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ich stan tech-
niczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości planowanej do 
podłączenia.  

§ 11.  

 Ustala się techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanali-
zacyjnych:  

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu wody 
pitnej o średnicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie 
mniejszym niż 32 mm, uwzględniając wymagania przeciwpożarowe przyłączonego 
obiektu;  

2) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy 
wyposażyć w skrzynkę uliczną;  

3)  przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, a przy zagłębieniu w gruncie 
uwzględnić strefę przemarzania;  

4) przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym o średnicy zgodnej z podaną w warunkach 
technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, zainstalowanym w pomieszczeniu lub w 
studzience wodomierzowej zabezpieczonej przed zalaniem zapewniających utrzymanie 
temperatury min. + 4 stopnie C;  

5)  przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy min. 160 mm dla przyłączy 
grawitacyjnych oraz z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu nieczystości płynnych o śred-
nicy min. 50 mm dla przyłączy ciśnieniowych;  
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6)  przy braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji grawi-
tacyjnej na przyłączu należy zabudować indywidualną przepompownię przydomową;  

7) w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji ciśnieniowej podmiot 
przyłączony zobowiązany jest zabudować na przyłączu zbiornik indywidualnej przepom-
powni przydomowej przystosowany do urządzeń stosowanych przez przedsiębiorstwo wo-
dociągowo-kanalizacyjne oraz dostosować i udostępnić wewnętrzną instalację elektryczną 
w celu zasilenia urządzeń pompowych i szafki sterowniczej współpracującej z centralnym 
systemem sterowania siecią kanalizacji ciśnieniowej dostarczanych przez przedsiębiorstwo.  

§ 12.  

Przy opracowywaniu dokumentacji przyłącza należy uwzględnić:  

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą; 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczonej przed przemarzaniem lub zastosowa-
nie odpowiedniego zabezpieczenia przez przemarzaniem;  

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych i indywidualnych przepompowni przydomowych na 
przyłączu kanalizacyjnym oraz studni wodomierzowych na przyłączu wodociągowym. 

Rozdział 7. Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
odbioru wykonanego przyłącza 

§ 13. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykona-
nych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia według zasad określonych w 
warunkach technicznych.  

2. Określone w warunkach technicznych próby i odbiory częściowe oraz końcowe będą prze-
prowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron na podstawie pisemnego zgło-
szenia podmiotu ubiegającego się o podłączenie do sieci złożonego w przedsiębiorstwie, z co 
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.  

3. Odbiór wykonanego przyłącza potwierdzony zostaje wydaniem protokołu odbioru technicz-
nego.  

4. Podpisany bez zastrzeżeń technicznych protokół odbioru technicznego stanowi potwierdze-
nie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do 
złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

 

Rozdział 8. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpo-
wiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ście-

ków 

§ 14. 
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1. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług oraz od-
powiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo ma obowiązek:  

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie inter-
netowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, 
planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parame-
trów dostarczanej wody;  

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w 
dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji 
takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty 
sposób;  

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia 
usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;  

4) poinformować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, wskazując 
przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.  

2. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębior-
stwo informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwy-
czajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2 dni przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.  

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody oraz odprowadzanie 
ścieków w sytuacjach określonych w zawartej umowie.  

Rozdział 9.Standardy obsługi odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wy-
miana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 15. 

Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta poprzez: 

1) funkcjonowanie codziennie od poniedziałku do piątku w miejscu obsługi klienta, od godziny 
7:00 do godziny 15:00;  

2) udzielenie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowią-
zujących taryfach.  

§ 16. 

W zakresie udzielania przez przedsiębiorstwo informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzy-
maniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do 
sieci kanalizacyjnej ścieków, udzielenie tych informacji na żądanie odbiorców następuje:  

1) natychmiast w sprawie zaistniałych awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych;  

2) w ciągu 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia 
przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;  

3) w ciągu 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa powyżej;  
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4) w ciągu 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego.  

§ 17. 

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług 
wysokości opłat za usługi.  

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są̨ na piśmie przez zainteresowanego w 
siedzibie przedsiębiorstwa, listem lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w umowie 
adres.  

3. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy; 

2) przedmiot reklamacji; 

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 

4) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie; 

5) numer i datę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;  

6) podpis odbiorcy.  

4. Zgłoszona reklamacja wymaga potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze rekla-
macji przedsiębiorstwa.  

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 
dni od dnia jej wniesienia.  

6. W sytuacji, w której załatwienie reklamacji wymaga udziału innych podmiotów, termin okre-
ślony w ust. 5 może być przedłużony do 30 dni.  

7. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź ta winna 
zawierać:  

1) rozstrzygniecie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji; 

2) powołanie podstawy prawnej; 

3) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie.  

8. Przedsiębiorstwo może wstrzymać rozpatrzenie reklamacji w przypadku zaniechania udo-
stępnienia nieruchomości przez odbiorcę.  

Rozdział 10. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 18. 

1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych 
przez przedsiębiorstwo, w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.  
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2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
przedsiębiorstwa są:  

1) Powiatowa Państwowa Straż Pożarna; 

2) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  

§ 19. 

1. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe, z sieci będącej w posiadaniu przed-
siębiorstwa, zobowiązani są do składania bieżących informacji o ilości wody zużytej na te cele 
wraz z określeniem punktów poboru, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są okresowo, nie rza-
dziej niż raz na kwartał na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży 
Pożarnej.  

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi 
woda jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka Straży Pożarnej niezwłocznie przeka-
zuje przedsiębiorstwu informacje o miejscu poboru i ilości wody pobranej.  
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UZASADNIENIE

W listopadzie 2019 r. Rada Miejska w Białej Uchwałą nr III.28.2018 r. uchwaliła regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała. Regulamin ten został uprzednio

zatwierdzony przez organ regulacyjny czyli Państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie. W dniu 11

lipca 2019 roku Wojewoda Opolski zaskarżył w/w uchwałę Rady do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Opolu, wskazując istotne naruszenia prawa i wnosząc o uznanie jej nieważności.

Naruszenia prawa dotyczyły min. braku wskazania konkretnych warunków technicznych określających

możliwości dostępu do sieci, określania parametrów jakości wody oraz wymogów nakładanych na

właścicieli nieruchomości bądź zarządców nieruchomości z związanych z użytkowaniem sieci. Ponadto w

regulaminie znalazły się liczne odesłania do ustaw nadrzędnych. Sąd Administracyjny dnia 4 grudnia 2019

roku wydal wyrok stwierdzający nieważność uchwały Rady Miejskiej, uznając tym samym zarzuty

Wojewody Opolskiego co do zapisów regulaminu za zasadne.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej opracowała nowy projekt

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała. Zapisy dokumentu

uwzględniają zarzuty podniesione w wyroku sądu .

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2020 poz. 2028) regulamin, przed jego zatwierdzeniem przez

radę miejską , zostaje na mocy uchwały skierowany do zaopiniowania przez organ regulacyjny, jakim w tym

wypadu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rejon w Gliwicach. Po otrzymaniu opinii

organu, regulamin zostanie przedłożony do uchwalenia.

Przygotowała :

Aleksandra Sokołowska

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej

i Zamówień Publicznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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