
 

 

UCHWAŁA NR V/61/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Rawicz 

Na podstawie art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz.1152, zm. 1629) uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rawicz, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Przybylski  

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 marca 2019 r.

Poz. 2720



Załącznik 

 do uchwały Nr V/61/19 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY RAWICZ 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1.  Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Rawicz. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców 

usług. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 

7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 

z 2018, poz. 1152). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie. 

Rozdział 2. 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 3. 1.  W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości pod odpowiednim 

ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej 

wody; 

2) zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 

MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym oraz odpowiadającą innym 

wymogom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy; 

3) dostarczyć wodę o parametrach nieprzekraczających wartości: 

żelazo: 0,2 mg/l; mangan: 0,05 mg/l; jon amonowy: 0,5 mg NH4
+
/l; azotany: 50 mg NO3

-
/l; 

azotyny: 0,5 mg NO2
-
/l; barwa, smak, zapach: akceptowalne i bez nieprawidłowych zmian; 

mętność: 1,0 NTU; stężenie jonów wodoru: 6,5-9,5 pH; 

4) zapewnić odbiorcom usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 1,46 m
3
 na 

dobę; 

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody; 

6) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej 

według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym 

regulaminem. 

2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 

i niezawodny; 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zawierającym maksymalne wartości ładunków 

określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni 

ścieków; 

3) zapewnić odbiorcom usług przyjęcie do posiadanej przez przedsiębiorstwo sieci kanalizacji sanitarnej co 

najmniej 1,5 m
3
  ścieków na dobę; 
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4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad 

określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą  i niniejszym regulaminem. 

Rozdział 3. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI 

§ 4. 1.  Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku 

o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest 

na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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 

umów. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego lub poza nim. 

Rozdział 4. 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE WTARYFACH 

§ 5. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez 

przedsiębiorstwo z odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat, określone 

w ogłoszonych taryfach oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

§ 6. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych 

do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości. 

§ 7. 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. 

§ 8. 1.  Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest 

faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające 

z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 

budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 9. 1.  Przyłączenie 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 zawiera: 

1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą; 

2) lokalizacja  nieruchomości, w tym numer działki, która ma być przyłączona; 

3) kopię aktualnej mapy zasadniczej; 

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne); 

5) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczej; 

6) określenie wielkości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie; 

7) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków 

przemysłowych - wskazanie przewidywanych parametrów i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane 

o przewidywanym sposobie ich podczyszczania; 

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków. 
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3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wydaje warunki 

przyłączenia do sieci. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego, termin wydania warunków 

może ulec przedłużeniu do 60 dni. 

4. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie; 

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

3) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków; 

4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego; 

5) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków; 

6) termin ważności warunków przyłączenia. 

6. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby 

ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie 

aktualności danych określonych w ust. 2. 

Rozdział 6. 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

§ 10. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić minimalny poziom usług lub wymaganych zdolności 

produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących 

układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 

§ 11. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo 

kanalizacyjne, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, przekazuje podmiotowi ubiegającemu się  

o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają 

przyłączenie. 

§ 12. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej 

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA PRZEZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

§ 13. 1.  W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 

zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

§ 14. 1.  Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela odbiorcy, przedsiębiorstwo uzgadnia 

jego termin, na nie dłużej niż siedem dni po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 13 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych 

protokołach. 

§ 15. 1.  Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: dane identyfikujące 

inwestora i adres przyłącza; 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 
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1) datę odbioru; 

2) adres nieruchomości, do którego wykonano przyłączenie; 

3) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość przyłącza); 

4) uwagi dotyczące wykonania przyłącza wod-kan. 

Rozdział 8. 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW, SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI  ORAZ 

WYMIANY INFORMACJI  DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY 

I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 

§ 16. 1.  Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 

1) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych odbiorców; 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków; 

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 

4) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków 

przekazu bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela 

odpowiedzi w tej samej formie, w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się 

o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli dla udzielenia informacji konieczne są  ustalenia wymagające okresów dłuższych niż terminy 

wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym 

fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin 

ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 17. 1.  Odbiorcy usług oraz osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci, mają prawo wnoszenia do 

przedsiębiorstwa reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja 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. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym 

jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. 

§ 18. 1.  W siedzibie przedsiębiorstwa  lub na jego stronie internetowej  udostępnia się: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat; 

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie 

gminy; 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody. 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 poza swoją siedzibą. 

§ 19. 1.  Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub 

ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym. 

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo 

przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania 

przekracza 6 godzin. 
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3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych 

w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania 

przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 

Rozdział 9. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 20. 1.  W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty , 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 

przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej 

stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; 

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody. 

§ 21. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty 

o niedotrzymaniu parametrów dostarczanej wody oraz ewentualnych skutkach i zagrożeniach dla zdrowia 

i życia ludzi. 

Rozdział 10. 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 22. 1.  Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 

przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

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

wodociągowo-kanalizacyjnego są: 

1) jednostki Powiatowej Straży Pożarnej; 

2) inne jednostki i osoby wspomagające podmioty określone w pkt 1. 

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

podstawie pisemnych informacji, składanych przez jednostkę straży pożarnej do przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

obciąża gminę. 

§ 23. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 

dostarczana dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu 

informacje o ilości wody pobranej. 
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