
UCHWAŁA NR xxxv/231l18

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczzniayody i odprowadzenia

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bartniczka do organu regulacyjnego.

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, z poźn. zm.I1 ora, art. 19 ust. 1 ustawy z drua 7 czerwca

2001r; o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z

2018 r. poz.1l52) Rada Gminy uchwala co następuje:

\-
$1. Przekaztl1e się opracowany przez Gminę Bartniczka projekt regulaminu dostarczania

wody i odprowadzenia ścieków' który obowiązywaó będzie na terenie gminy Bartniczka do

organu regulacyjnego tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor

Re gionalne go Zar ządls Go spodarki Wodnej w Gdańsku celem zaopiniowania.

$2. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia Ścieków stanowt załącznik do

niniejszej uchwały.

$3. Wykonanie uchwały powierzasię V/ójtowi Gminy.

\- $4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnic zAcy Rady Gm i ny
/A"t4

Leszek Walczak

'1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z20I8 r., poz. 1000.



Załączn|k do uchwĄ Nr XXXV/223/18
Rady Gminy Bartniczka
z dńa3 sierpnia 2018 r.

PRoJEKT REGULAMIN DoSTARCZANIA woDY I oDPRoWADZANIA Ścrnxow

Rozdział 1.

PRZEPISY oGÓLNE

s 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron z zakresie zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowane na teranie gminy Bartniczka przezlJrządGminy Bartniczka.
$ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Ustawa - naleĘ przez to rozumieó ustawę z dnia 7 czerwca Ż00I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. zŻ0I8 r. poz.Il52);
2. odbiorca usług _ ktzdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kana|izacyjnych z za|łesuzbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zlJrzędem
Gminy (Gminą Bartniczka);
3. Umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenię ścieków' o której mowa w art. 6
ustawy;
4. Wodomieiz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewn ętrznej instaiacji wodociągowej obiektu
budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;
5. Wodomierz głowny - przyrząd pomiarowy mierzący ilośó pobranej wody' znajdujący się na
kuŻdy m pr zyłączeniu wo d oc i ą gowym ;

6.Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieó wodociągową zwewnętrzną instalacją
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
7. Przyłącze kana|izacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacje kanalizacyjną z
siecią kanalizacyjną;
8. Sieó - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi
dostarczona jest woda lub którymi odprowadzone są ścieki,
9. Scieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi' lub
mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi;
10. okres rozliczeniowy _ określony w umowie okres rozliczen za usługi dostawy wody i
odprowadzania ścieków

RozdzialŻ.
MINIMALNy PoZIoM USŁUG Śwrłnczo|{YcH w ZAKRESIE DoSTARCZANIA

woDY I oDPRoWADZANIA Ścrnxow

s 3. 1. Minimalna ilość dostarczanej wody oraz celjej poboru, określa umowa za'wierana z odbiorcą.
2. Umowa, o której mowa jest w ust. I zawieraw szczególności postanowienia doĘczące:
1) ilośó i jakośó świadczonych usług wodociągowych lub kana|izacyjnych oraz warunków ich
świadczenia,
2) sposobu i terminu wzajemnych rozliczeit,
3) praw i obowiązków obu stron,
4) procedur i warunków kontroli wządzeńwodociągowychiurządzeń kanalizacyjnych.
$ 4. Urząd Gminy dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a
w szczególności:
1. Dostarcza wodę do nieruchomości, o jakościptzeznaczonej do spożycia przezlldzi w sposób ciągŁy
i niezawodny,
2. Zapewnia w posiadanej sieci odpowiednię ciśnienie wody' o wielkości wynikającej z warunków
te chnicznych pr zyłączenia,
3. odbiera ścieki w sposób ciągŁy, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi
przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkachprzyłączenia nieruchomości'
z miejscowości w których funkcjonuje sieó kanalizacyjna,
4. Prryjm|e ścieki dowożone na podstawie potwierdzenia wykonania usfugi na druku ścisłego
zarachowania wydawanym przez zarządzającego ocąyszc zalnią,



/ 5. określa dopuszczalne wskaŹniki zanieczyszczen odbieranych ścieków, a takŻe
jakośó przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
6. Zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ogranicżeń dostarczania wody
wystąpienia j ej n iedobo ru na zasadach okre ślonych w zemv oleniu,

kontroluje, czy

w przypadku

7. Dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w jej posiadaniu, zawyjątkiem usuwania uszkodzeń powstĄch iwiny odbiorcy,
8. Dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jej posiadanill, zawyjątkiem
usuwania uszkodzeń powstĄch z winy odbiorcy,
9. Buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne' w zakresie wynikającym z
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji Gminy Barbriczka,
10. Instaluje na własny kosŻ wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu
umowy,
1 1. informuje odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi.
s 5. 1. odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący
pogorszenia jakości usfug oraz nieutrudniaj ący działalności' a w szczególności:
1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w
warunkach prryłączenia do nieruchomości,
r) uzytkując wewnętrzną instalację wodociągową' w sposób eliminujący możliwośó wystąpienia
skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cóŃęcia wody z wewnętrznej
instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomie szczenia,w którym zainstalowany jest
wodomierz główny'
a) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powoduj ący zakłoceń funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej.
2. odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania nalezności za dostawę wody i
odprowadzenie ścieków.
$ 6. odbiorcy zabrania się:
1) pobierania wody przed wodomierzem głównym,
2) zmiany lokalizacji wodomierza głównego,
3) naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz za'worach przy wodomierzu,
4) czerpania wody z uliczrrych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie rwiązane z gaszeniem
pożarów.

Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓw

$ 7. Postanowienia umowy nie mogą ograniczaó praw i obowiązków stron wynikających z przepisów
ustawy' przepisów wykonawczy ch or az po stawień re gulaminu.
s 8. 1. Urząd za-wiera umowę na wniosek prryszłego odbiorcy, po spełnienil przez niego warunków
technicznychprryŁączenia oraz wylegiĘmowania się Ętułem pfawnym nieruchomości.
2. Umowa może byc za'warta z osobą, która korzrysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym' po uprawdopodobnieniu faktu korzystaniazprryłączonej nieruchomości.
s 9. 1.Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania prryłączy orazzasad usuwania ich
awarii.
2.W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialnośó Urzędu
ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez
wodociągowych i kanalizacyj nych.
3. Umowa określa miejsce wykonania usług dostawy wody i odbioru ścieków.
s 10. 1. Umowa może byó zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek

za zapewnlenle
Urząd wządzeń

właściciela lub
zarządcy budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o lctórym mowa w ust. I zauliera
a) określenie osób korzystających z lokali' w tym określenie rodzaju b.tułu prawnego do zajmowanego
lokalu wraz Ze zgodątakiej osoby na zawarcie umowy' potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach
rozliczaniaroŻnic orazo obowiązku ponoszenia narzeczurzędu dodatkowych opłat.



3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym
za wodomierzem głównym.
4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku,IJrząd jest zobowiązany wydać
informacj ę określaj ącą wymagania techniczne.
s 11. 1. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na
piśmie, pod rygorem niewazności.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmianaumowy doĘczącatarył lub adresu do korespondencji.
$ 12. Urząd Gminy ma prawo odmówió za'warcjaumowy na dostawę wody lub odprowadzenie
ścieków, gdy Wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

Rozdział 4.
sPosÓB RoZLICZBŃ w oPARCIU o CEITY I sTAwKI oPŁAT USTALoNE w

TARYFACH

$ 13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone
sąprzęzUrząd Gminy z odbiorcami usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz przepisach
wykonawczych.
s 14. 1. Ilośó dostarczanej wody ustala się na podstawie odczfiu wodomierza głownego.
2. W przypadku braku wodomierza, ilośó pobranej wody ustala się zgodnie z przeciętny.mi normami
zuĘcia określonymi o odrębnych przepisach.
3. W przypadku zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych'
ilośó dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich
punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odcz}tem wodomierza
głównego a sumą odcz1'tanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
s 15. 1. I1ośó odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań vządzenpomiarowych.
2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilośó odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości
dostarczonej wody.
s 16. w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilośó bezpowrotnie zu$ej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość: jej zuĘcia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na kosŹ odbiorcy.
s 17. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaĘ
jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje oborviązku
uregulowania nalezności.
$ 18. odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur
wystawiony ch pr zez U rząd w okre s ach obrachunkowych określonych w umowie.

Rozdział 5.
WARuNKI PRZYŁĄCZENIA Do SIBCI ORAZ sPosoB DOKOI\IYWANIA ODBIORU

wYKoNANEGo PRZYŁĄCZA

s 19. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek
osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2.Urząd Gminy po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączeniado posiadanej sieci.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robótprzyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacj i technicznej.
4. Przed zawarciem umowy dokonuje się odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie
protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
s 20. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków prryłączania do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej może występowaó osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
która ma być, przyłączona do sieci.
s 21. 1. Wniosek o wydanie technicmych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególności zawieraó:
I) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
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a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zuĘcia wody,
c) rodzaju i ilości, a w prrypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzonych
ścieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje określające charakterysĘkę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a
w szczególności:
a) powierzchnię uĄrtkowąirodzaj lokali (mieszkalne, uĄrtkowe) w budynkach zasilanych w wodę.
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzeniazlżrywające wodę i odprowadzające ścieki,
4) proponowany termin r ozp o częcia poboru wody.
Ż. Do wniosku o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna
załączyć:
1) dokument potwierdzający t1rtuł prawny do korzystania z nieruchomości, której doĘczy wniosek.
2) aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa
w ust. 1 względem istniejących sieci wodociągowej ikanaLizacyjnej orazinnych obiektów iurządzeń
uzbrojenia terenu.

s 22. 1. Urząd Gminy określa warunki prryłączenia i przekanlje wnioskodawcy w terminie nie
dŁuższym niż30 dni od dnia złoŻenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten
może ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączenia są wazne trry lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej ikana|izacyjnĄ z instalacjami odbiorcy,
Ż) urządzenia sanitame i techniczne' w których zlĘwana jest woda o odprowadzane są ścieki,
3) wymagania doĘczące:
a) miej sca zainstalowania wodomierza głównego,
b) główne go mi ej sca zainstalowarr ia ur ządzenia pomiarowe go,
c) j akości odprowadzanych ścieków.
4) Termin ważności warunków przyłączenia.
$ 23. Warunkiem przystąpienia do wykonaniaprzyłączajest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji
technicmej oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.
s 24. 1. odbiór wykonanego przyłącza dokonywany jest po zakończeniu jego budowy i
przeprowadzeniu niezbędnych prób przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w obecności
odbiorcy.
2. określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe Są przeprowadzane
przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzone przez strony w protokołach.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI oKREŚLAJĄCE MożLrwoŚcr losr4Pu Do USŁUG

woDo CIĄGoKANALIZAcYJNYcH

$ 25. 1. Urząd Gminy ma prawo odmówió przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających
mocy produkcyjnych oraz niewystarcza1ących warunków technicznych uniemożliwiających rea|tzację
usfugi.
Ż. Urząd Gminy ma prawo odmówić ptzyłączenia do sieci, jeżelri przyłącze zostało wykonane bez
uzyskania zgody,bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicmymi.

Rozdział7.
SPOSÓB PosTĘPowNIA w PRZYPADKU NIEDoTRZYMANIA CIĄGŁoŚcI UsŁUG

I ODPOWIEDNICH PARAMATROW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZAI\rYCH DO
sIE CI KANALIZACYJNEJ Ścrnxow

s 26. 1. Urząd Gminy zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących
występujących zal<Łocen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń
wodociągowych i kanalizacyj nych.



2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków moze nastąpió bez uprzedniego
zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia d|a Ęcia,
zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usfug, w szczególności gdy:
1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma mozliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścięków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci st:warza bezpośrednie zagrożenie d\a Ęcia, zdrowia lub środowiska.
3. O planowanych przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno _
remontowych powiadomi odbiorcę najpóźniej dwa dni przed jej planowanym terminem w sposób
nltyczĄowo przyjęty'
4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż IŻ godzin, naleĘ o tym powiadomió odbiorców
minimum na Ż dnl' przed nią. W takim przypadku Urząd zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz
podajego lokalizację.
5. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczegó|nie gdy nastąpiło zutieczyszczenie wody w ujęciu,
Urząd Gminy może wprowadzić ogtaniczenia zlĘcia wody do konsumpcji po zawiadomieniu
odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie rwalnia to jednak Urzędu z obowiązku
zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla ńagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców
usług.

Rozdział 8.
STANDARDY oBsŁUGI oDBIoRcÓw USŁUG Aw sZCZncÓr,NoŚCI SPosoBY
REKLAMACJI oRAZ WYMIAI\rY INFoRMACJI DoTYcZĄcYCH ZAKŁoCEŃ w

DoSTAWIE woDY I oDPRoWADZANIU ŚcrnrÓw

$27.Urząd Gminy zobowiązanyjest do udzielania nażądanie odbiorców usług informacji w nviązkll
zniedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
I) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i
zakłóceit w świadczeniu usług,
Ż) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zak<łocen.

s 28. 1. odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych
usług.
2. Reklamacje , o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w
siedzibie Urzędu Gminy lub listem poleconym.
3. Urząd Gminy zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie zaŁatwienia
reklamacji w terminie 14 dni od daĘ jej wpĘwu. Termin ten moze ulec przedłuŻennl,jezeli istnieje
koniecznośó szczegółowe go po stępowania wyj aśniaj ące go.

$ 29. Urząd Gminy może odciąó dostawę wody lub zam|<nąó przyłącze kanalizacyjne w przypadku i
na
warunkach określonych w art. 8 ustawy.

s 30. o możliwości i sposobach korzystania z zastępczego punktu poboru wody w przypadku odcięcia
jej dostawy odbiorca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

$ 31. Urząd Gminy moze odmówió ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie
ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

Rozdział 9.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELB PRZECTWPOZAROWE

s 32. Woda do celów przeciwpoŻarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów
zainstalowanych na sieci wodociągowej.
$ 33. Ilośó wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostĘ strazy pożarnej.

$ 34. Nalezności za wodę pobraną na cele przecivłpoŻźfowe reguluje gmina na terenie której
prowadzone byĘ działania ratowniczo _ gaśnicze.



Rozdział 10.
PoSTA}IoWIENIA KoŃcowE

$ 35. w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, aw szczególności
przepisy ustawy z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków wTazzprzepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
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