
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/311/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie gminy Syców. 

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

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

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wyrażonej 

w formie postanowienia z dnia 11 sierpnia 2021 r., Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

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

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

Robert Dziergwa 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 4262



Załącznik do uchwały nr XXXV/311/2021 

Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY SYCÓW 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

realizowanego na terenie Gminy Syców, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- 

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

a) „Ustawie" – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).  

b) „Przedsiębiorstwie” – oznacza to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).  

c) „Odbiorcy usług” – oznacza to odbiorcę usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

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

poz. 2028).  

2. Użytym w Regulaminie pojęciom niezdefiniowanym w ust. 1 należy przypisywać znaczenie jakie nadają 

im akty prawne wyższego rzędu. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnienia ciągłości dostawy wody do nieruchomości o ciśnieniu 

nie mniejszym niż 0,05 MPa. Wymóg zapewnienia dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.  

2. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę do nieruchomości o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³/dobę. Przedsiębiorstwo ma zapewnić dostarczanie wody o następujących 

parametrach jakościowych: 

1) pH 6,5-9,5; 

2) mangan ≤ 50 μg/l; 

3) żelazo ≤ 200 μg/l; 

4) mętność ≤1NTU; 

5) amonowy jon ≤ 0,5 mg/l; 

6) azotany ≤ 50 mg/l; 

7) liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml; 

8) liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml; 

9) ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22° C < 100 jtk/1ml. 

§ 4. Przedsiębiorstwo odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie 

obowiązującymi przepisami, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³/dobę. 
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Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. 1. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje w terminie do 21 po złożeniu przez niego wniosku 

o zawarcie umowy. Umowa jest zawierana w oparciu o przepisy art. 6 ustawy.  

2. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie 

umowy, z którego odbiorca usług może skorzystać. 

3. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach 

zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających 

podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy. 

§ 6. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa lub poza nim. 

W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem, 

przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). 

§ 7. Z odbiorcami usług korzystającymi zarówno z usługi zaopatrzenia w wodę, jak i usługi odprowadzania 

ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 4. 

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

§ 8. 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. 

§ 9. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie. 

§ 10. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie 

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny 

sposób.  

2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze 

nie wstrzymuje jej zapłaty. 

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo dołącza do nowo zawieranej umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej 

wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla odbiorcy będącego stroną umowy. Wprowadzenie 

nowych taryf nie powoduje zmiany warunków umowy.  

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf nie wymaga 

odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości. 

§ 12. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na wniosek Odbiorcy usług, 

zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

§ 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 

ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego 

działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe- na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym 

okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

nieprawidłowego działania wodomierza. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 14. 1. Wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien 

zawierać dane określone w art. 19a ust. 4 ustawy.  

2. Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania 

w terminach i na zasadach określonych w art. 19a ust 1, 2 i 3 ustawy. 

3. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o wydanie 

warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z którego odbiorca usług może skorzystać. 
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4. Ustala się następujące warunki przyłączenia do sieci: 

1) minimalna średnica przyłącza wodociągowego wynosi 32 mm, a minimalna średnica przyłącza 

kanalizacyjnego wynosi 150 mm; 

2) w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca włączenia przyłącza wodociągowego w sieć należy zapewnić zasuwę 

odcinającą, a obudowę zasuwy należy wyposażyć w skrzynkę uliczną; 

3) odbiorca usług zobowiązany jest zakończyć przyłącze wodociągowe podejściem wodomierzowym 

służącym do zamontowania wodomierza głównego, zgodnie z dołączonym schematem montażu 

wodomierza głównego; 

4) przebieg i zagłębienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy prowadzić możliwie 

najkrótszą, bezkolizyjną trasą, z jak najmniejszą ilością załamań z uwzględnieniem strefy przemarzania 

gruntu lub z zapewnieniem zabezpieczenia przed przemarzaniem; 

5) w przypadku instalacji kanalizacyjnych, z których nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzanie ścieków 

do sieci kanalizacyjnej, należy zastosować przepompownię, która pozostanie w eksploatacji odbiorcy 

usług; 

6) odbiorca usług zobowiązany jest zapewnić możliwość dostępu do studni wodomierzowej lub rewizyjnej  

na przyłączu kanalizacyjnym; studnie powinny posiadać atest PZH; 

7) na zestawie wodomierza głównego od strony instalacji wewnętrznej, odbiorca usług zobowiązany  

jest zastosować zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami 

dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji 

wodociągowych; 

8) w przypadku ścieków przekraczających dopuszczalne normy odbiorca usług zobowiązany jest do ich 

podczyszczania za pomocą odpowiednich urządzeń. 

§ 15. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci powinny określać w szczególności: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie; 

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

3) maksymalne ilości wody dostarczonej do nieruchomości; 

4) miejsce i sposób zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualne miejsce zainstalowania urządzenia 

pomiarowego liczącego ilość i jakość odprowadzanych ścieków; 

5) dopuszczalną ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków; 

6) zakres dokumentacji technicznej oraz zakres uzgodnień i wymaganych prób; 

7) termin ważności warunków przyłączenia. 

Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo–kanalizacyjnych 

§ 16. 1. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące 

dostępności tych usług w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  

2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan 

techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania przed przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami 

przyłączenia oraz uzgodnionym projektem lub uzgodnioną mapą sytuacyjną z naniesionym przebiegiem 

przyłącza.  
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2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory są przeprowadzane przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie  

z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot 

przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu przed zakryciem (zasypaniem). Z czynności odbioru 

prac ulegających zakryciu sporządza się protokół. 

4. Celem potwierdzenia wykonania przyłącza podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat 

geodezyjny, w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo Budowlane, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 

5. Odbiór końcowy przyłącza następuje na pisemny wniosek podmiotu przyłączanego. Z czynności obioru 

sporządzany jest protokół końcowy odbioru technicznego. 

6. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej: 

1) datę odbioru; 

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

średnicy, materiałów i długości oraz rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; 

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, przedstawiciela przedsiębiorstwa; 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie; 

5) podpisy członków komisji. 

7. Protokół końcowy odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej 

§ 18. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług oraz 

odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody przekraczających 12 godzin przedsiębiorstwo ma 

obowiązek: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej, 

w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin 

przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody; 

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 

oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej, 

w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób; 

3) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody; 

4) poinformować Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, wskazując przewidywany czas przywrócenia 

ciągłości świadczonych usług. 

§ 19. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 

informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty 

sposób, co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług. 
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Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę 

odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich 

o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania 

reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie 

umów. 

2. Przedsiębiorstwo zapewnia, aby informacje zawierały co najmniej: 

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami 

ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji; 

2) dane umożliwiające kontakt; 

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji i były udostępnione w siedzibie 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej. 

§ 21. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie 

internetowej udostępnione były następujące: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu: 

a) taryfa, 

b) niniejszy regulamin, 

c) tekst ustawy; 

2) informacje dotyczące: 

a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów 

umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów, 

b) procedury reklamacyjnej, 

c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie: 

- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, 

- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci 

nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

§ 22. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia  

do przedsiębiorcy reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości 

opłat za takie usługi. 

2. Reklamacje powinny zawierać: 

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację; 

2) przedmiot reklamacji; 

3) uzasadnienie; 

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację. 

3. Reklamacja może być składana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia 

stanowiącego podstawę jej złożenia. 

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania 

reklamacji w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację 

wskaże inny sposób kontaktu. 
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Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 23. 1. Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniana z urządzeń wodociągowych 

przedsiębiorstwa, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.  

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

są jednostki straży pożarnej. 

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana  

na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej do przedsiębiorstwa  

po każdorazowym pobraniu wody z sieci. 
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