UCHWAŁA NR XV/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Duszniki-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz
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 2019 r. poz. 1437) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustala się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Duszniki-Zdrój w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w DusznikachZdroju
Aleksandra Hausner-Rosik

Id: 4C5763E4-6FB6-470E-8B8F-8174ECCC821B. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XV/88/2019
Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia 28 listopada 2019 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Duszniki-Zdrój
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, w tym prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego polegającego na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
3. Przez zbiorowe odprowadzenie ścieków rozumie się działalność przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego polegającą na odprowadzaniu i przekazywaniu ich do oczyszczalni ścieków.
§ 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 2017 r. poz. 328,
1566 i 2180).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu,
w tym ustawa.
3. W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) odbiorcy usług - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej
umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
2) osoba korzystająca z lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę
korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;
3) przyłączu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
4) przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym;
5) sieci - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
6) taryfie - należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;
7) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której
mowa w art. 6 ustawy;
8) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych
ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
9) urządzeniach kanalizacyjnych – należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń
kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
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10) urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych,
studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,
urządzenia regulujące ciśnienie wody;
11) wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody,
znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego
minimalnego poziomu świadczonych usług:
1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi
„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, w ilości nie mniejszej niż 0,1
m³ na mieszkańca na dobę, 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, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;
2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach
nieprzekraczających wymienionych wartości podanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
w tym w szczególności:
a) stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5 – 8,0;
b) żelazo – nieprzekraczające wartości 200 μg/l;
c) mangan – nieprzekraczające wartości 50 μg/l;
d) barwa – nieprzekraczająca wartości 15 mg Pt/l.
3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych
możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza kanalizacyjnego oraz
instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;
4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy
wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych;
5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).;
6) realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ponosi
odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI
USŁUG
§ 4. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o umowę
zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, posiadającym zezwolenie na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, a odbiorcą usług, przy
czym postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.
§ 5. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie Umowy.
2. Zawarcie Umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do
sieci zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego dane kontaktowe, w szczególności adres do
korespondencji;
2) datę i podpis wnioskodawcy;
3) oznaczenie rodzaju usługi,
4) oznaczenie nieruchomości, której ma dotyczyć zawierana Umowa;
5) przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków;
6) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej będącej
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz czy posiada własne ujęcie wody;
7) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, czy też
odprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
8) wskazanie celów na jakie wnioskodawca będzie wykorzystywał dostarczaną wodę.
4. Do wniosku o zawarcie Umowy dołącza się dokumenty potwierdzające wykonanie przyłącza zgodnie
z przepisami prawa oraz warunkami przyłączenia do sieci, w szczególności protokół odbioru końcowego
przyłącza oraz dokumenty niezbędne do ustalenia szczegółowych postanowień Umowy, m.in. ilości
dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków.
§ 6. 1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za
zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 7. 1. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do
której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzone ścieki, albo z osobą, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. W przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, umowa
jest zawierana z właścicielem takich budynków lub zarządcą.
3. Na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z podmiotami korzystającymi z lokali, jeżeli spełnione są
równocześnie wszystkie warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 Ustawy oraz właściciel lub zarządca budynku
wielolokalowego wykażą realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 6a Ustawy.
§ 8. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
Rozdział 4.
SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONEW TARYFACH
§ 9. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone
w taryfach obowiązujących na terenie Gminy Duszniki-Zdrój zgodnie z przepisami Ustawy oraz ilość
dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków.
2. O zmianie obowiązujących taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje Odbiorców
usług w sposób i terminie przewidzianymi przepisami prawa.
3. Zmiana taryf nie wymaga zmiany Umowy.
4. Częstotliwość dokonywania odczytów urządzeń pomiarowych określa umowa.
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§ 10. 1. Ilość wody dostarczonej do Odbiorcy usług ustala się na podstawie odczytów wskazań
wodomierza głównego, a w przypadku budynków wielolokalowych na podstawie wskazań wodomierzy
mierzących zużycie wody przez wszystkie punkty czerpalne wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań
wodomierza głównego.
2. W przypadku braku wodomierza ilość wody dostarczonej do Odbiorcy usług ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody określone w odpowiednich przepisach prawa.
3. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza ilość wody dostarczonej do Odbiorcy usług ustala
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania
wodomierza. W wyjątkowych przypadkach ustala się ją na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza.
§ 11. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości
dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo na podstawie odczytu z wodomierza głównego z uwzględnieniem
poboru wody z innych źródeł, lub w przypadku jego braku na podstawie obowiązujących norm zużycia wody.
3. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy na rzecz Odbiorcy usług
wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków
odprowadzonych od Odbiorcy usług ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone
w odpowiednich przepisach prawa, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości
ścieków określonej w Umowie.
§ 12. 1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak
również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku
uregulowania należności.
§ 13. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur
wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA
§ 14. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek
osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3. W obiektach nowo projektowanych i budowanych na obszarze Gminy Duszniki-Zdrój gdzie nie ma sieci
wodociągowej, ale jest sieć kanalizacji sanitarnej opomiarowanie ścieków realizowane będzie obowiązkowo
poprzez urządzenie pomiarowe zainstalowane na przyłączu kanalizacji sanitarnej.
4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza
w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
5. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.
§ 15. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
powinien w szczególności zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, datę i podpis wnioskodawcy;
2) adres podłączenia nieruchomości,
3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
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c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych
ścieków,
d) przeznaczenia wody,
5) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w
szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
6) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków.
2. Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy
wniosek, a w
przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do
nieruchomości (oświadczenie).
2) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względemistniejących
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu”.

sieci

§ 16. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może
ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest
i odprowadzane są ścieki;

woda

3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków,
4) termin ważności warunków przyłączenia.
4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.
§ 17. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji
technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych
wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.
§ 18. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych
możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 19.
§ 19. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń,
gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy,
przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.
Rozdział 6.
MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
§ 20. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
1) w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
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a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) niniejszy Regulamin,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) niniejszy Regulamin.
§ 21. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa oraz
wieloletni plan inwestycyjny gminy opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 22. Warunki techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wynikają
z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości
pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi,
w tym wydajność źródeł wody, jak również możliwości utylizacji ścieków. Dostępność do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od rozkładu i obszaru objętego sieciami oraz uwarunkowana
jest położeniem instalacji odbiorcy względem poziomu istniejących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
§ 23. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna uzgodnić dokumentację techniczną
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, celem zapewnienia jej zgodności z warunkami
przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 24. Przyłącze zrealizowane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci stanowi
własność tej osoby.
§ 25. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi,
powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa. Jeżeli
minimalne ciśnienie nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne
ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające
wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
powinno informować odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych mogących mieć
wpływ na zmiany ciśnienia wody w instalacji wodociągowej w budynku, w miarę możliwości
z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji wewnętrznej do nowych warunków.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZAPRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO
§ 26. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego w terminie
do siedmiu dni od dnia złożenia pisemnego wniosku o gotowości do odbioru przyłącza.
2. Przedsiębiorstwo sprawdza zgodność wykonanego przyłącza z wydanymi warunkami i uzgodnionym
projektem technicznym przyłącza.
§ 27. 1. Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi technicznemu które jest przeprowadzone w obecności
przedstawiciela przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci (wnioskodawcy).
2. Dokonywane są dwa odbiory techniczne:
1) pierwszy przed zasypaniem wykonanego przyłącza, połączony z próbą szczelności;
2) drugi po jego warstwowym zasypaniu, zagęszczeniu gruntu w wykopie i uporządkowaniu terenu.
3. Z każdego odbioru spisywany jest protokół odbioru technicznego będącym zaświadczeniem o odbiorze
przyłącza. Może to być jeden protokół-zaświadczenie, w którym wpisywane będą ustalenia dotyczące obu
odbiorów przyłącza.
§ 28. 1. Protokół odbioru technicznego- zaświadczenie przyłącza powinien zawierać:
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1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza, średnicy, materiału i długości;
3) adres nieruchomości, którą przyłączono do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
4) czytelne podpisy osób biorących udział w odbiorze.
2. Protokół końcowy- zaświadczenie, stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego
podpisanie przez strony uczestniczące w odbiorze, upoważnia wnioskodawcę do złożenia pisemnego wniosku
o zawarcie umowy.
3. Niepodpisanie protokołu przez jedną ze stron jest jednoznaczne z niedokonaniem odbioru technicznego.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 29. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie
ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się
o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. W szczególnych sytuacjach, jeżeli udzielenie informacji wymaga poczynienia ustaleń i działań
wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem
terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje
termin, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 30. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na żądanie odbiorców, informacji w sprawie
określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług, w związku
z niedotrzymaniem ciągłości usług. Informacji przedsiębiorstwo udziela nie później niż w ciągu:
1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie;
2) 7 dni - na pisemne żądanie.
§ 31. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług
w ramach świadczonej działalności.
§ 32. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela na życzenie odbiorcy usług lub z własnej
inicjatywy pełnej informacji dotyczących realizacji usług, a przede wszystkim informacji objętych
regulaminem oraz zawartych w taryfie.
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§ 33. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udziela informacji za pośrednictwem telefonu,
faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 30 dni od otrzymania prośby chyba, że
osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form
wskazanych w ust 1.
§ 34. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez
przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo–
kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na
adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo– kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego.
§ 35. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo Wodociągowokanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody zastosowanie mają zapisy
Rozdziału 8.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWEI LIKWIDACJI UCIĄŻLIWOŚCI
ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM UPAŁÓW
§ 36. Woda do celów przeciwpożarowych i likwidacji uciążliwości związanych z występowaniem upałów
jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo, a przede wszystkim
z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 37. Uprawnione do poboru wody na cele przeciwpożarowe są wyłącznie jednostki państwowej
i ochotniczej straży pożarnej.
§ 38. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w zarządzie przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do przekazywania przedsiębiorstwu pisemnej informacji o ilości
wody zużytej do gaszenia pożaru, w okresach kwartalnych.
§ 39. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfami.
§ 40. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.
§ 41. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów i likwidacji uciążliwości związanych
z występowaniem upałów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
§ 42. Zgodnie z przepisami ustawy należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe i likwidację
uciążliwości związanych z występowaniem upałów obciążają Gminę Duszniki-Zdrój.
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Uzasadnienie
Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1437) nakładają na Radę Gminy obowiązek uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, który to regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
Wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. akt II SA/Wr 99/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu, na skutek skargi złożonej przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku, stwierdził w całości
nieważność uchwały nr XLIV/220/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Duszniki Zdrój. Niezbędne stało się zatem
przygotowanie nowego projektu regulaminu, który odpowiadałby wymogom prawnym aktualnie stawianym
tego typu aktom prawa miejscowego.
Zgodnie z w/w ustawą i w związku z art. 8 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 2180)
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przygotowało projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków. Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju po dokonaniu jego analizy, podjęła uchwałę
Nr IX/51/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem WR.RZT.070.82.2019.JW
z dnia 23.07.2019 r. negatywnie zaopiniował przedłożony projekt regulaminu.
Po uwzględnieniu wszystkich uwag Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju podjęła uchwałę Nr
XII/77/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem WR.RZT.070.397.2019.JW
z dnia 05.11.2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt regulaminu.
Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy, uchwalenie regulaminu należy do kompetencji rady gminy.
Regulamin stanowi akt prawa miejscowego.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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