
UCHWAŁA NR XLVIII/720/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Świebodzin"

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. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: uchwala 
się " Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin" w następującym 
brzmieniu: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń 
wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta 
i Gminy Świebodzin. 

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018 r., poz. 
1152 z późn. zm.)

2.  Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego 
rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

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

1) zapewnić ciągłość dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,2 m³ na 
dobę, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie, o następujących 
parametrach jakościowych: 

- smak akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, 

- zapach akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, 

- barwa akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian w ilości < 5 mg/l., 

- mętność akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian do 1,0 NTU, 

- pH w granicach 6,5 – 9,5 , 

- przewodność elektryczna do 2.500 μS/cm, 

- liczba bakterii z grupy Coli 0 jtk/100 ml., 

- liczba Enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml., 

- liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml., 

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC bez nieprawidłowych zmian.

2) zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za 
wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym, 

3) zawrzeć umowę z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym 
wnioskiem o zawarcie umowy.

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



1) przyjmować i odprowadzać do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług 
w ilości nie mniejszej niż 0,2 m³ na dobę, 

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków, 

3) zawrzeć umowę z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym 
wnioskiem o zawarcie umowy.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 
umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zawartej w siedzibie 
Przedsiębiorstwa. 

2.  Podpisanie umowy z odbiorcą usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, następuje po 
złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza 
i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na stronie internetowej oraz na żądanie aktualnie 
obowiązujący wzór wniosku o zawarcie umowy. Informacje, które powinien zawierać wniosek o zawarcie umowy 
wyszczególnia § 9 Regulaminu. 

4.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta na czas określony lub 
nieokreślony.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres 
zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, 

2) wskazanie nieruchomości co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego czy też posiada własne ujęcie wody, 

4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków, 

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne), 

7) umocowanie wnioskodawcy do zawarcia umowy w przypadku wniosku składanego przez właściciela lub 
zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 7. 1. 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. W razie braku możliwości 
odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, odbiorca jest obciążany według średniej zużycia z ostatnich 
3 miesięcy. 

2.  W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku 
urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, 
jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. 

3.  Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie. 



4.  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.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci 

§ 8. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa 
się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie oraz posiadającej tytuł prawny do 
nieruchomości. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem 
(lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – 
podstawę umocowania, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy, 

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona, 

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków 
i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania, 

5) załącznik w postaci aktualnej mapy zasadniczej.

3.  Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je 
wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników. 
Warunki techniczne przyłączenia są ważne 1 rok od dnia wystawienia. 

4. Warunki przyłączenia do sieci w szczególności określają: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, 

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce 
zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, 

3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

5.  Na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, któremu odmówiono przyłączenia w myśl 
§13 Regulaminu przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na wybudowanie z własnych środków niezbędnych do 
przyłączenia urządzeń, które zostaną przekazane przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w zawieranej 
w tym celu umowie, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 9. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych możliwy jest pod warunkiem istnienia urządzeń 
wodociągowych, bądź kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa znajdujących się w terenie 
przyległym do przyłączanej nieruchomości. 

§ 10. Informacje o możliwościach dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych potencjalni odbiorcy usług 
mogą uzyskać: 

1. W Urzędzie Miejskim, który udostępni nieodpłatnie wgląd: 

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzin, 

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

c) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

2. W przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym udostępniającym nieodpłatnie wgląd: 

a) w wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

b) w Regulamin.



Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza 

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną. 

2.  Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe 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 wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem 
(zasypaniem). 

4.  Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie 
wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( 
Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z późn. zm. ), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji 
geodezyjnej. 

5. Odbiór końcowy dokonywany jest protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

1) datę odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia, rodzaju przyłącza, średnicy, materiałów i długości, 
przyłączonego budynku/obiektu 

3) skład komisji, w tym: inwestora i użytkownika, 

4) numer działki, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji.

6.  Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez 
strony upoważnia inwestora albo przyszłego odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej 

wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 12. 1. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) w przypadku planowanych przerw na remonty i konserwacje sieci poinformować odbiorców usług o takich 
przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej 
na 7 dni roboczych przed planowaną przerwą, wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia 
prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

2) w przypadku zaprzestania świadczenia usług z przyczyn leżących po stronie odbiorców, Przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz 
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora 
sanitarnego, Burmistrza Miasta Świebodzin oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym 
terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, 

3) 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, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, 

4) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

5) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości 
świadczonych usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług 
w następujących przypadkach: 



1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania 
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono 
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, 
jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w przypadkach ograniczenia lub wstrzymania świadczenia 
usług, o których mowa w § 16 ust. 2, musi spełnić obowiązki informacyjne wymienione w art. 8 ust. 3 ustawy 
poprzez zawiadomienie powiatowego inspektora sanitarnego, Burmistrza Miasta Świebodzina oraz odbiorcę usług, 
co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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. 

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w siedzibie przedsiębiorstwa i na jego 
stronie internetowej były udostępnione: 

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami 
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji wraz z danymi 
umożliwiającymi kontakt, 

2) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, 

3) aktualna taryfa cen i stawek za świadczone usługi, 

4) niniejszy regulamin, 

5) jednolity tekst ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami 
wykonawczymi, 

6) informacje dotyczące szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia 
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie 
umów, 

7) 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.

§ 15. 1. Każdy odbiorca usług oraz podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ma prawo wnoszenia do 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym 
w szczególności wysokości opłat za takie usługi. 

2.  Reklamacja może być składana w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), po powzięciu 
informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia, z podaniem danych kontaktowych, na 
które należy udzielić odpowiedzi. 

3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia, z możliwością jego przedłużenia, jeśli do rzetelnego 
rozpatrzenia reklamacji trzeba bardziej czasochłonnych działań, czynności czy analiz. 



4.  Jeśli reklamacja dotyczy wskazań wodomierza bądź urządzenia pomiarowego, Przedsiębiorstwo dokona 
urzędowego sprawdzenia sprawności jego działania. Jeśli w wyniku sprawdzenia niesprawność nie zostanie 
potwierdzona, odbiorca który zgłosił reklamację pokrywa koszty dokonanego sprawdzenia.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 16. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

§ 17. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego dokonywany jest z nieopomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych. 

2.  Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna 
informacja składana przedsiębiorstwu w okresach miesięcznych, do 7 dnia po zakończeniu każdego miesiąca przez 
komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Rozdział 11.
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 18. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/321/05 Rady Miejskiej 
w Świebodzinie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Świebodzin 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Tomasz Olesiak




