
UCHWAŁA NR XXVII/249/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Sieroszewice 

Na podstawie art. 19 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. 
poz. 6221). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/249/2021 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 października 2021 r. 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE
 GMINY SIEROSZEWICE 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa prawa 
i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Sieroszewice 
oraz odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i 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 2020 r. poz. 2028 ze 
zm.). 

2. Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akta prawne wyższego 
rzędu, w tym w szczególności ustawa. 

3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „Przedsiębiorstwie” należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne. 

Rozdział 2. 
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 3. 1 W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane: 

1) dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości co najmniej 0,3 m3 na 
dobę; 

2) zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) u wylotu na zaworze za 
wodomierzem głównym. 

§ 4. W zakresie odbioru ścieków, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane odbierać ścieki bytowe w ilości, co    
najmniej 0,3 m3 na dobę o parametrach pH: 6,5-9,5 BZT ≤ 800 HZT ≤ 1500, zawiesina ≤ 500. 

§ 5. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić: 

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do odbiorcy 
w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniając odprowadzenie ścieków w ilości 
określonej w umowie, 

3) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających 
wymienionych wartości: barwa: akceptowalna do 20 mgPt/1, mangan: 50 µg/1,                                  
mętność: akceptowalna do 1 NTU, pH: 6,5 – 9,5,  przewodność elektryczna: 2.500 µS/cm, liczba bakterii 
grupy coli: 0, liczba Escherichia coli: 0, liczba enterokoków: 0, ogólna liczba mikroorganizmów                  
w temp. 22 ºC po 72 h: 200,00 

4) ciągłość i niezawodność dostawy wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Rozdział 3. 
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

§ 6. Umowa jest zawierana w terminie 14 dni od otrzymania przez Przedsiębiorstwo pisemnego wniosku 
przyszłego odbiorcy usług. 

§ 7. Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście lub przez pełnomocnika. 
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§ 8. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej umowę 
mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentacji wynikających z właściwych rejestrów lub ewidencji lub 
pełnomocnicy tych osób. 

§ 9. Treść umowy nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, 
z przepisów wykonawczych do ustawy oraz postanowień regulaminu. 

Rozdział 4. 
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH 

§ 10. 1. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do 
wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani 
wysokości. 

2. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę, zawierającą ceny i stawki opłat lub 
jej wyciąg właściwie dla odbiorcy, będącego stroną umowy. 

§ 11. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody lub odprowadzenia 
ścieków albo dostarczenia wody i odprowadzania ścieków świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające 
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie z odbiorcą usług będących 
osobami korzystającymi z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło odrębne umowy.    

Rozdział 5. 
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 12. 1. Wydawanie „Warunków przyłączenia do sieci” odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych 
w przepisie art. 19a ustawy. 

§ 13. 1. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w §12 Regulaminu, winny co najmniej: 

1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy, 

2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, 

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, 

4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek 
wodociągowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej, 

5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 

2. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w § 12 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, co 
najmniej: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane, 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez 
którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne, 

3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub 
przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub 
przepompowni ścieków. 

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

Rozdział 6. 
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO 

USŁUGWODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

§ 15. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych:  
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1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy dostosowanej do projektowanego 
przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min.1 MPa; 

2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonane z innych materiałów przeznaczonych do 
przesyłu wody przeznaczonej do picia; 

3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć 
w skrzynkę uliczną; 

4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu, w którym będzie usytuowana; 

5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy dostosowanej do projektowanego 
przepływu, o grubości ścianki dostosowanej do obciążenia terenu, w którym zlokalizowane są przewody; 

6) przewody wodociągowe i kanalizacyjne w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą 
i bezkolizyjną trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu; 

7) przy odpływach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób 
odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompowanie, rozdrabniarki. 

2. Warunki zawarte w ust. 1 pkt 1-5 należy uwzględnić przy projektowaniu przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

Rozdział 7. 
 SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 16. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej” oraz z dokumentacją wymaganą przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane     
( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki 
przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed 
zasypaniem. 

§ 17. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż trzy dni od daty pisemnego 
zgłoszenia. 

§ 18. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:  

1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i adres przyłącza, 

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

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

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

2) skład i podpisy członków komisji dokonującej 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 

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub 
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dniowym. 

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

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych 
w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku (nieruchomości) oraz osoby korzystające 
z lokali, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło umowę. 
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4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwie w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie 
odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, w miarę swoich 
możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody.  O lokalizacji 
zastępczego punktu poboru wody Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług. 

Rozdział 9. 
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA 

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

§ 20. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia Odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji 
w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy; 

2) występujących zakłóceń w dostawie wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym 
o planowanych przerwach w świadczeniu usług; 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 21. 1. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych 
opłat za te usługi w dowolny sposób. 

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielić informacji o sposobie jej załatwienia. Termin złożenia 
reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzania szczegółowego postępowania 
wyjaśniającego. 

§ 22. W siedzibie Przedsiębiorstwa winno być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualne obowiązujące na terenie Gminy Sieroszewice taryfy, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy 
Sieroszewice”, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody. 

Rozdział 10. 
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 23. 1. Woda dla celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych 
z Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci 
wodociągowej.  

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
są jednostki straży pożarnej. 

3. Przedsiębiorstwo zabezpiecza rezerwę wody na cele przeciwpożarowe, w miarę możliwości 
technicznych posiadanych urządzeń na stacjach uzdatniania wody. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały NR XXVII/249/2021 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 października 2021 r.  

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 
na terenie Gminy Sieroszewice  

 

 

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) Rada Gminy w terminie 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków tj. od dnia 19.09.2020 r. zobowiązana jest dostosować treść regulaminów 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów 
ustawy. 

 
Nowelizacja ta (art. 7 w.w. cytowanej ustawy) zmodyfikowała zasady wydawania warunków 

przyłączenia do sieci oraz dokonywania odbiorów przyłączy, co spowodowało konieczność dostosowania 
treści regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do aktualnego brzmienia ustawy. 

 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice 
uchwala Regulamin po  zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w dniu 28 września 2021 r. wydał postanowienie w przedmiocie opinii projektu, wskazując          
§ 2 ust. 3 oraz § 5 pkt 3 jako niezgodny z przepisami oraz kwestionując § 6 projektu Regulaminu ze względu 
na brak upoważnienia rady gminy do powoływania w akcie prawa miejscowego postanowień ustawy lub ich 
modyfikacji.  

Wskazane w postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zastrzeżenia i uwagi zostały w całości uwzględnione 
w treści regulaminu.  

 
Mając powyższe na uwadze uchwała niniejsza jest konieczna i uzasadniona.  
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