
UCHWAŁA NR XLI/322/18
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328 t.j. ze zm.), po zaopiniowaniu przez organ 
regulacyjny, Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krupski Młyn, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt Regulaminu przekazać organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XLI/322/18

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 26 czerwca 2018 r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY

KRUPSKI MŁYN
PROJEKT

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328 t.j.             ze 
zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz.994  t.j.)

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków jest prowadzone przez Gminę 
Krupski Młyn zwaną dalej „Przedsiębiorstwem”, które zapewnia zdolność posiadanych urządzeń,
a w szczególności:

1. zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków 
technicznych przyłączenia, tj. nie mniejsze niż 2,5 atm na poziomie terenu w miejscu połączenia przyłącza z siecią 
wodociągową.

2. odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości 
określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

3. określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość 
przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

4. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej 
posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

5. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jej posiadaniu, za wyjątkiem usuwania 
uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6. informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kwartalnie, w sposób zwyczajowo przyjęty 
tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA I ROZWIAZYWANIA UMÓW

Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 3. Postanowienia umowy o dostawie wody i odprowadzaniu ścieków nie mogą ograniczać praw
i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 4. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci po odbiorze technicznym wykonanego przyłącza składa 
pisemny wniosek do Przedsiębiorcy o zawarcie umowy.

§ 5. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas 
określony;

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
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§ 6. 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej, 
przy czym zmiana adresu strony umowy może nastąpić w drodze pisemnego powiadomienia.

2. Zmiana cen i stawek opłat w czasie obowiązywania umowy związana z wejściem w życie nowej taryfy 
nie wymaga zmiany umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków.

§ 7. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej 
zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo ma prawo zaproponować nowemu Odbiorcy warunki umowy z zachowaniem 
dotychczasowych warunków świadczenia usług.

§ 8. 1. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, osoba ubiegająca się o jej zawarcie jest zobowiązana przedstawić 
Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

2. Jeżeli z treści dokumentu wskazanego w ust. 1 nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do 
korzystania z nieruchomości, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł.

3. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku 
o zawarcie umowy.

4. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do 
korzystania z nieruchomości oraz do umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonania w związku z powyższym odczytu 
wodomierza lub urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Przedsiębiorstwem. Do czasu 
poinformowania Przedsiębiorstwa oraz umożliwienia mu dokonania odczytu, Odbiorca pomimo wygaśnięcia 
umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez 
Przedsiębiorstwo.

5. Dokonanie odczytu nie jest wymagane w przypadku, gdy z datą poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie 
prawa do korzystania z nieruchomości, osoba która nabyła prawo do nieruchomości złoży do Przedsiębiorstwa 
wniosek o zawarcie umowy zawierający pisemne ustalenie pomiędzy dotychczasowym Odbiorcą a nowym, co do 
wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego w dniu wydania nieruchomości.

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron umowy,                                   
z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego:

- 3 miesiące – w przypadku wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo;

- 1 miesiąc – w przypadku wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym na adres 
Przedsiębiorstwa.

3. Rozwiązanie przez Przedsiębiorstwo umowy, następuje w szczególności poprzez przesłanie pisemnego 
oświadczenia listem poleconym na adres Odbiorcy wskazany w umowie, lub o którym Odbiorca poinformuje 
Przedsiębiorstwo na piśmie.

4. Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń uprawniających Przedsiębiorstwo do 
odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 10. 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 11. Umowa wygasa w przypadku:

- śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną;

- utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości;

- zakończenia postępowania upadłościowego mającego na celu likwidację majątku lub zakończenia postępowania 
likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą;

- utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 12. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez 
zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zdemontowanie wodomierza głównego.
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§ 13. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób 
nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo. W szczególności do:

1. zabezpieczenia posiadanej instalacji wodociągowej przed cofnięciem się z niej wody do urządzeń 
wodociągowych Przedsiębiorstwa, nie podłączania instalacji wodociągowej z własnych ujęć wody do urządzeń 
wodociągowych przedsiębiorstwa;

2. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych zrzutach lub zmianach ilości
i jakości odprowadzanych ścieków;

3. niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

4. niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych;

5. utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,
w przypadku gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

6. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej;

7. udostępnienia Przedsiębiorstwu dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć 
wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na 
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz dla ustalenia ilości ścieków odprowadzonych 
do kanalizacji;

8. zapewnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także do 
własnych instalacji połączonych z siecią, jeżeli zachodzą przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie 
oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;

9. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach
i na warunkach określonych w umowie.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE

W TARYFACH

§ 14. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf podanych
w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości nie wymaga odrębnego informowania Odbiorcy o ich 
wysokości.

§ 15. 1. Terminy obciążeń za świadczone usługi strony ustalają w umowie.

2. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za świadczone przez Przedsiębiorstwo usługi jest faktura.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu wodomierza głównego.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 16. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie 
dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie 
protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne przyłączenia do sieci.

5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 17. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
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1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) charakterystyki zużycia wody,

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

c) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w 
szczególności urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć mapę 
sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec 
przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) maksymalny, w określonej jednostce czasu, pobór wody przez urządzenia sanitarne i techniczne oraz 
maksymalną ilość odprowadzonych ścieków,

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane 
niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych 
możliwości przyłączenia do sieci.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- 

KANALIZACYJNYCH

§ 20. Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie się do sieci określa techniczne 
warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a w szczególności:

1) średnice przyłącza wodociągowego,

2) średnice przyłącza kanalizacyjnego,

3) rodzaj zastosowanych materiałów w tym: rury, zasuwy, zawory zwrotne i inne,

4) miejsce włączenia przyłączy do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 21. Osoby ubiegające się o przyłączenie się do sieci oraz odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące 
dostępności do usług:

1) w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,
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d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków,

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b) niniejszy regulamin.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 22. 1. Osoba ubiegająca się o odbiór wykonanego przyłącza jest zobowiązana wystąpić do Przedsiębiorstwa 
z wnioskiem o dokonanie odbioru.

2. Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwo ustala termin odbioru.

3. Odbioru wykonanego przyłącza dokonują upoważnieni przedstawiciele stron sporządzając protokół odbioru.

4. Po dokonaniu odbioru osoba wnioskująca jest zobowiązana dostarczyć 1 egzemplarz powykonawczej 
dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących 
występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia 
odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub 
uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 
ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych 
Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku, gdy przerwa trwa dłużej niż 12 godzin, Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt 
poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Odbiorca nie posiadający wodomierza ma prawo do odliczenia opłat za wodę i ścieki w przypadku jej braku 
powyżej trzech dni w wysokości 1/30 za każdy dzień.

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

§ 24. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku
z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

a) 4 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw
i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń.

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

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są osobiście przez zainteresowanego w siedzibie 
Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
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3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcę o sposobie załatwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność 
przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 26. Jednostki straży pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze gminy uprawnione są do 
poboru wody z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa na następujących warunkach:

1. pobór wody odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych
w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo w porozumieniu zawartym pomiędzy przedsiębiorstwem 
a jednostką straży pożarnej;

2. w uzasadnionych przypadkach jednostka straży pożarnej może pobierać wodę z innych hydrantów niż 
opisanych w pkt 1, ale w tym przypadku Przedsiębiorstwo nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody 
i wydajności;

3. jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do:

- prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w którym została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z urządzenia 
Przedsiębiorstwa,

- niezwłocznego zawiadamiania Przedsiębiorstwa o dokonanym poborze wody z hydrantów, o których mowa 
w pkt 2,

- składania Przedsiębiorstwu w terminie do 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczących 
miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe.

§ 27. Korzystanie z hydrantów następuje wyłącznie w celach przeciwpożarowych a w innych przypadkach po 
uprzednim uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, 
poz. 328 t.j. ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 29. Do zmian regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
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