
UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz.994 z późn.zm.) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz.1152 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie 
Miasta i Gminy Koprzywnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr  III/13/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia  30 listopada 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Miasta i Gminy Koprzywnica.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Marek Kubicki
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Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 28 grudnia 2018r.

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJACEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA.

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1.
Regulamin niniejszy zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki dostawców oraz
odbiorców usług korzystających na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica z usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz.
1152).

2. Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu,
w tym ustawa.

ROZDZIAŁ 2

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ
KOPRZYWNICA W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW

§ 3.
W zakresie dostarczania wody dostawca jest zobowiązany:

1) zapewnić odbiorcy usług dostawę wody z sieci wodociągowej, o dobrej jakości i ciśnieniu,
2) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w

sposób ciągły i niezawodny;

Id: CD63441E-2C94-4C81-B8E2-2DCE9400BEBC. Podpisany Strona 1



3) zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw wody do urządzeń wodociągowych;
4) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych , modernizacji urządzeń wodociągowych

będących w posiadaniu;
5) zapewnić zakup, instalowanie i legalizację wodomierzy głównych;
6) Prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczonej wody.

§4.
W zakresie odprowadzania ścieków odbiorca jest zobowiązany:

1) zapewnić odbiorcy usług przyjmowanie ścieków do sieci kanalizacyjnej;
2) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków

w sposób ciągły i niezawodny;
3) oczyścić przyjęte ścieki w oczyszczalni ścieków.

§5.
W zakresie dostarczania wody Gmina Koprzywnica ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do
sieci wodociągowej pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi lub
podpisaną umową przyłączeniową;

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego dokumentacji
powykonawczej;

3) kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego w czasie eksploatacji;
4) dostosować rozmiar wodomierza głównego do rzeczywistej wielkości poboru wody z

nieruchomości.
§6.

W zakresie odprowadzania ścieków Gmina Koprzywnica ma prawo:
1) kontrolować prawidłowość realizacji prac związanych z podłączeniem nieruchomości do

własnej sieci kanalizacyjne, pod kątem ich zgodności z wydanymi warunkami technicznymi
lub podpisaną umową przyłączeniową;

2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza kanalizacyjnego przedstawienia
dokumentacji powykonawczej;

3) kontrolować ilość i jakość odprowadzanych z nieruchomości odbiorców usług ścieków,
zgodnie z umową.

Id: CD63441E-2C94-4C81-B8E2-2DCE9400BEBC. Podpisany Strona 2



ROZDZIAŁ 3
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§7.
1. Zawarcie umowy poprzedza pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do

nieruchomości przyłączonej do sieci znajdującej się w posiadaniu Gminy Koprzywnica .
2.We wniosku wpisuje się stan prawny, nr aktu notarialnego, aktu własności, nr wodomierza,
3.Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o

nieuregulowanym stanie prawnym, jeśli wykaże fakt korzystania z przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego.

4.Wzór wniosku o umowę udostępniany jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy i na
stronie internetowej Urzędu- Gospodarka wodno- ściekowa , dokumenty do pobrania ;

5. Umowa zawierana jest w formie pisemnej;
6.Odbiorca usług w przypadku utraty prawa do korzystania z nieruchomości po zawarciu

umowy, jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o zaistniałej sytuacji.

§8.
Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzanego w formie

pisemnej.

§9.
1.Umowa może być rozwiązana przez każdą stronę umowy, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia określonego w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust.3.
2.Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez odbiorcę usług, następuje poprzez złożenie
oświadczenia woli w Urzędzie Miasta i Gminy lub przesłanie listem poleconym.

3.Gmina Koprzywnica może rozwiązać umowę wyłącznie z ważnych
przyczyn wskazanych w samej umowie, w szczególności w wypadkach, które zgodnie z
ustawą, uprawniają Gminę do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego.

4.Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
5. Umowa może zostać zawarta na czas określony w następujących wypadkach:

1) na wniosek odbiorcy usług;
2) w przypadku legitymowania się przez odbiorcę czasowym tytułem prawnym do

nieruchomości.
6. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została

zawarta.
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§ 10.
Po rozwiązaniu umowy Gmina może zaprzestać świadczenia usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w stosunku do odbiorcy usług i w tym
zakresie może zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
dalsze korzystanie z usług.

§ 11.
1.Odbiorcy usług zobowiązani są do odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy
i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę Koprzywnica oraz
nieutrudniający działalności, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku odprowadzania ścieków z pomieszczeń położonych
poniżej terenu- do stosowania urządzeń przeciwzalewowych;

2) informowania o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania należności za
odprowadzanie ścieków;

3) korzystania z przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w
warunkach technicznych przyłączenia do sieci;

4) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych,
z urządzeniem pomiarowym włącznie;

5) zainstalowanie i utrzymanie antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z
obowiązującymi Polskimi Normami określonymi w warunkach technicznych przyłączenie
nieruchomości do sieci.

2. Zakazuje się odbiorcom usług wprowadzania do sieci kanalizacyjnej i studzienek wody opadowej
z rur spustowych dachu.

3. Zakazuje się przepompowywania ścieków z szamb do studzienek kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ 4
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALANE W TARYFACH

§12.
Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę
Koprzywnica z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone w obowiązujących
taryfach.

§13.
Długość okresu obrachunkowego określa umowa.
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§14.
1.Wejście w życie nowej taryfy, zmieniającej wysokość lub rodzaj należności, nie powoduje
konieczności zmiany umowy.
2.Stosowanie cen i stawek opłat wynikających z nowej, prawidłowo podanej do wiadomości
publicznej taryfy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani
wysokości.

§15.
Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Gminę jest faktura

ROZDZIAŁ 5
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§ 16.
1.Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny
wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, zawierający:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji

podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) określenie ilości przewidzianego poboru wody, jej przeznaczenia;
6) wskazanie przewidzianej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju( w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych- również jakości odprowadzanych ścieków oraz
zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

§17.
Do wniosku, o którym mowa w § 16, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest
załączyć mapę sytuacyjno- wysokościową, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości
względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu.

§ 18.
1.Po spełnieniu warunków technicznych umożliwiających podłączenie nieruchomości do sieci ,
Gmina w terminie do 30 dniu od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, wydaje osobie
ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą” Warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej” .
2.W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Gmina w terminie 21 dni od
otrzymania wniosku, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując na powody
uniemożliwiające podłączenie.
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3. Dokumenty, o których mowa w ust.1, powinny wskazywać co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjne.;
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego oraz wodomierza

dodatkowego;
3) maksymalna dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków;
4) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków;
4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydaje się na okres 2 lat.

§19.
Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym
i kanalizacyjnym.

ROZDZIAŁ 6

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJACE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

§20.
1.Gmina ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do
sieci, wyłącznie w sytuacji, w której nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w
szczególności jeżeli brak jest sieci, Gmina nie posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią lub
gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.
2.Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

ROZDZIAŁ 7
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ GMINĘ KOPRZYWNICA WYKONANEGO

PRZYŁĄCZA

§ 21.
1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Gmina dokonuje sprawdzenia zgodności
wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”
oraz projektem przyłącza.
2.Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelki odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
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§22.
1.Po zgłoszeniu do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
Gmina wyznacza termin odbioru.

2.Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
1) dane identyfikujące osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i adres

przyłącza;
2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy

uzbrojenia);
2) skład i podpisy członków komisji odbioru;
3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

ROZDZIAŁ 8
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I

ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 23
1.Gmina ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem.
2.Gmina ma również obowiązek poinformować odbiorców, usług w sposób zwyczajowo przyjęty, o
zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania
przekracza 12 godzin.
3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 16 godzin ma
obowiązek zapewnić i wskazać lokalizację zastępczego punktu poboru wody i poinformować o tym
fakcie odbiorców usług.

§ 24.
Gmina ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w
szczególności:
1) jeżeli jest to uzasadnione potrzebą:
a) ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
b) środowiska naturalnego;
2)potrzebami przeciwpożarowymi;
3) potrzebami technicznymi.
Powyższe nie wpływa na zasady odpowiedzialności Gminy za niewykonanie lub nienależyte
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wykonanie umowy

ROZDZIAŁ 9
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA

REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.

§ 25.
1. Gmina jest zobowiązana do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji,
dotyczących w szczególności:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub

odprowadzanie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym planowanych

przerw w świadczeniu usług;
3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 26.
1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi,
2. Wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1, winny być składane w formie pisemnej,
3. Gmina jest zobowiązana, rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 27.
1.W Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica taryfy cen i stawek opłat;
2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta

i Gminy Koprzywnica;
3) tekst ustawy.
2.Nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust.1 poza Urzędem Miasta i
Gminy w Koprzywnicy.
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ROZDZIAŁ 10
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§28.
1. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych
posiadanych przez Gminę , w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
2.Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w umownie ustalonych okresach.
3. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfami.
4. Zgodnie z przepisami ustawy należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje
Gmina Koprzywnica.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.z 2018 r., poz.1152) Rada Miejska uchwala
pozytywnie zaopiniowany projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta i Gminy Koprzywnica”.
             Konieczność uchwalenia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica wynika z faktu, iż w wyniku zmian w
prawodawstwie i orzecznictwie w okresie od uchwalenia poprzedniego Regulaminu część zapisów
stała się nieaktualna.

W dniu  27 sierpnia 2018 r. (data doręczenia 30 sierpnia 2018 r.) Urząd Miasta i Gminy
w Koprzywnicy przekazał Uchwałę nr LV/242/2018 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (zwany dalej: projektem regulaminu) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w celu zaopiniowania.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie pismem z dnia 2 października 2018 r. znak KR.RET.070.1.185.2018.AW
postanowieniem zaopiniował pozytywnie projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica”, zatem biorąc powyższe pod uwagę podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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