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UCHWAŁA NR XLVII/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miasta Dębica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ) oraz
po uwzględnieniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie wyrażonej w formie postanowienia z dnia 27.01.2021r.
RADA MIEJSKA
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2019r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica
(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2019r. Nr. VII/41/2019, poz. 2319).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
mgr Józef Sieradzki
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 15 września 2021 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY MIASTA DĘBICA
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za
pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Dębica.
§2
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
2. Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty
prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawy.
§3
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu
o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Rozdział II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§4
Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków ma obowiązek:
1) dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodnie z wydanymi
warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie
wody nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych
możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci, przyłącza oraz
instalacji wewnętrznej obsługi usług;
2) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym
w szczególności z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
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b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
3) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody do spożycia przez ludzi, odpowiadającą
wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13
ustawy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
4) 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 w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dzień
i nie mniejszej niż 182,5 m3/rocznie,
5) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według
zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym
regulaminem w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dzień i nie mniejszej niż 182,5 m3/rocznie,
6) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać
przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,
7) instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny,
8) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
9) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
10) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych
i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości
i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
11) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących
w jego posiadaniu,
12) zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
i w miarę posiadanych przez nie środków finansowych,
13) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie
określonym przepisami ustawy,
14) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego
przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku
stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy
i wymiany.
§5
W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma prawo:
1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach
określonych w art. 7 ustawy,
2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami
przyłączania do sieci,
3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,
4) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora
dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i sanitarnego.
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ROZDZIAŁ III
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§6
1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem
o zawarcie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy.
3. Przedsiębiorstwo przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie umowy.
4. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
z przedsiębiorstwem odbiorca przedkłada w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE
W TARYFACH
§7
1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych
w taryfach cen i stawek opłat ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy.
3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody ustala
się zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
§8
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na
pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki przyłączenia do posiadanej sieci.
3. Warunki przyłączenia do sieci określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zamontowania
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) parametry sieci w miejscu włączenia,
3) określenie materiałów i średnic rur z jakich należy zaprojektować przyłącze(a),
4) informacje o dokumentach niezbędnych do przedłożenia przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza
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ROZDZIAŁ VI
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§9
1. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna
i lokalizacja nieruchomości.
2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE SDR11 PN16 o średnicy dostosowanej
do projektowanego przepływu,
2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający (zasuwę), a obudowę zasuwy
wyposażyć w skrzynkę uliczną,
3) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV SN8, ceramicznych lub PE o średnicy
dostosowanej do projektowanego przepływu, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia
terenu, w którym zlokalizowane są przewody,
4) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, należy
przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini
przepompownie.
3. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:
1) poprowadzić przewody najkrótszą trasą,
2) posadowienie przewodu ma być na głębokości poniżej strefy przemarzania, a tam gdzie
jest to niemożliwe technicznie, zastosować zabezpieczenie przed przemarzaniem,
3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym i do zasuwy
odcinającej na przyłączu wodociągowym.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 10
1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami przyłączenia
do sieci.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza
ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed
zasypaniem.
§ 11
1. Odbiór końcowy następuje na zgłoszenie inwestora.
2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza zawiera:
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę,
3) inne warunki odbioru, np. data wykonania projektu, nazwę wykonawcy przyłącza,
4) datę odbioru.
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§ 12
1. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru
technicznego.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza zawiera:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,
2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
4) uwagi dotyczące rozbieżności pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza,
ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI
USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 13
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców
usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, zamieszczając
ogłoszenie na stronie internetowej przedsiębiorstwa i na tablicach ogłoszeń z wyprzedzeniem
co najmniej na dwa dni przed ich planowanym terminem.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformować odbiorców
usług 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 przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest
zobowiązane w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych zapewnić zastępczy
punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo
poinformuje odbiorców usług.
4. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę
nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
5. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt
poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując jego lokalizację.
ROZDZIAŁ IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY
ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 14
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia wszelkich
istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych
odbiorców usług,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
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5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
§ 15
1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących szeroko pojętej
działalności przedsiębiorstwa.
2. Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, e-mail, pisemnie
itp.).
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez
zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga
sporządzenia uzasadnienia.
ROZDZIAŁ X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 16
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów
zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 17
1. Przedsiębiorstwo obciąża właściwą Gminę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe na
podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie, zgodnie z art. 22 ustawy.
2. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe jest ustalana na podstawie pisemnych
informacji składanych na koniec każdego miesiąca przez jednostkę straży pożarnej.

