
UCHWAŁA NR 133/XXVIII/2020 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Sanniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437, zm. poz. 1495 z 2020 r., poz.284 i poz. 471) po 
zaopiniowaniu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Sanniki przez właściwy organ regulacyjny, Rada Miasta i Gminy Sanniki, uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sanniki 
o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

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

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr 253/XXXV/2006 Rady Gminy Sanniki 
z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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Załącznik do uchwały Nr 133/XXVIII/2020 r. 

Rady Miasta i Gminy Sanniki 

z dnia 25 września 2020 r. 

 

PROJEKT 

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1437). 

2. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie w  szczególności: przedsiębiorstwo 
wodociągowo- kanalizacyjne, odbiorca usług, zdefiniowane zostały w Ustawie. 

ROZDZIAŁ II 

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) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 
m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie;  

2) zapewnić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z aktualnym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w 
szczególności: 

- w zakresie podstawowych wymagań mikrobiologicznych spełniającą wymogi określone w części A 
załącznika nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia; 

- w zakresie podstawowych wymagań chemicznych spełniającą wymogi określone w części B 
załącznika nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia; 

3) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Ustawie 
i niniejszym Regulaminie;  

4) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod 
ciśnieniem niemniejszym niż 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym 
zainstalowanym na przyłączu wodociągowym; 

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.  
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§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w 
ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie;  

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z art. 9 ustawy i obowiązującą umową 
o odprowadzanie ścieków;  

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.  

 

ROZDZIAŁ III 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 5. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo- 
kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Umowa, o której mowa powyżej zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich 
świadczenia, 

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 

3) praw i obowiązków stron umowy, 

4) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu odbiorcy usług, 

5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

6) ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności, 

7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy. 

§ 6. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której 
nieruchomość została przyłączona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby. 

§ 7. Umowa, o której mowa powyżej, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do 
korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane 
ścieki, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

§  8. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami 
wielolokalowymi, umowa o której mowa powyżej, jest zawierana z ich właścicielem luz z zarządcą. 

§ 9. Na wniosek właściciela luz zarządcy budynku wielolokalowego luz budynków wielolokalowych, 
przedsiębiorstwo wodno- kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa powyżej, także z osobą 
korzystającą  z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie. 

§ 10. 1. W zakresie dostaw wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest 
zawór z wodomierzem głównym. 
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2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy usług 
odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności za stan 
techniczny jest granica nieruchomości gruntowej. 

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność przedsiębiorstwa 
wodociągowo- kanalizacyjnego i instalacji wewnętrznej odbiorcy usług oraz rozdziału 
odpowiedzialności za stan techniczny, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie 
nieruchomości gruntowej odbiorcy usług odprowadzającego ścieki, stanowi ostatnia studzienka od 
strony budynku będąca własnością przedsiębiorstwa. 

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usług dostarczającego 
ścieki, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności za stan techniczny jest miejsce połączenia sieci 
kanalizacyjnej z przyłączem. 

ROZDZIAŁ IV 

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

§ 11. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są 
prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie 
określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

2. Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub 
budynków wielolokalowych,  jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń 
za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz 
przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. 

3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza 
głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie 
umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej luz 
określonej w umowie. 

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cek ustalona jest na podstawie 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

§ 12. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 
określonym w fakturze, której nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenie w 
inny sposób. 

2. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie 
wstrzymuje jej zapłaty. 

3. 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. 

4. 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 
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wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku 
ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie 
prawidłowości działania wodomierza głównego. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 13. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych 
warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo zwanych dalej „warunkami 
przyłączenia”. 

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, 
której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z 
nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, składa w przedsiębiorstwie wniosek o określenie warunków 
przyłączenia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności: 

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

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona, poprzez podanie jej położenia ( miejscowość, 
nazwa ulicy i nr lub nr ewidencyjny działki) 

3) rodzaj przyłącza ( wodociągowe, kanalizacyjne), 

5. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z 
kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. 

6. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne , w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę 
ubiegająca się o przyłączenie, wskazując przyczyny które uniemożliwiają przyłączenie wydając 
informację techniczną.  

7. Warunki 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) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci. 
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ROZDZIAŁ VI 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych 

§ 14. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych:  

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD;  

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć 

w skrzynkę uliczną, klucz i obudowę zaworu wyprowadzić do poziomu terenu;  

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy 

prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;  

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV;  

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć 

pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, 

rozdrabniarki.  

2. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić:  

1) prowadzenie przyłącza najkrótsza trasą;  

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 

odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu;  

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. 

ROZDZIAŁ VII 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odbioru wykonanego 
przyłącza 

§ 15. 1. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza jest określony przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo- kanalizacyjne. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzane przez strony w protokołach, 
których wzory określa przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne. 

4. Protokół odbioru technicznego przyłącza, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru ) średnica, materiał, długość, elementy 
uzbrojenia), 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 

4) uwagi dotyczące przedmiotu odbioru, 

5) określenie własności i odpowiedzialności za przedmiot odbioru. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom 
usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w 
dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.  

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może o 
zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz 
osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków.  

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne jest zobowiązane w razie możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić 
zastępczy punkt poboru wody. 

ROZDZIAŁ IX 

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz 
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody o odprowadzaniu 

ścieków 

§ 17. 1.Odbiorca usług ma prawo do należytego poziomu obsługi. W tym celu przedsiębiorstwo 
wodociągowo- kanalizacyjne tworzy stanowisko pracy do spraw obsługi odbiorcy. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma obowiązek powiadomić odbiorcę usług o 
mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac 
konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych- ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo 
przyjęty sposób: 

1) przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza- przed 
przystąpieniem do wymiany, 

2) gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin- co najmniej na 24 
godziny przed planowanym wyłączeniem wody, 

3) gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej 48 
godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz 
podając przewidywany czas usuwania awarii. 

3. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wielkości opłat za usługi. 

4. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w 
siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są 
przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. 

5. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia 
reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu. 
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ROZDZIAŁ X 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 18. 1. Warunki dostarczania przez przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być w 
szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

2. Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być również określone w 
zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) na podstawie ustawy, w części dotyczącej technicznych warunków określających 
możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala, w porozumieniu z miejscowym 
komendantem Państwowej Straży Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z urządzeń wodociągowych z uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań związanych z 
wykonywaniem przez przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

4. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana 
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w ustalonych 
okresach. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 zm. poz. 1495 z 2020 r., poz.284 i poz.

471) rada gminy ma obowiązek przyjąć projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

oraz przekazać go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego,

rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje wojewodzie

uchwałę wraz z opinią organu regulacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jakim jest

Miasto i Gmina Sanniki otrzymało pozytywną opinię organu regulacyjnego Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

przedstawionego projektu regulaminu.    

W zawiązku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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