
 
 

UCHWAŁA NR XL/244/2021 
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028) Rada Miejska  w Chociwlu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chociwel 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/259/06 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chociwel. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla. 

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

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Robert Kawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2021 r.

Poz. 5482



Załącznik do uchwały nr XL/244/2021 

Rady Miejskiej w Chociwlu 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Chociwel. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

oraz odbiorców usług. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają 

znaczenie wskazane w ustawie.  

      § 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność  

w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Oddział 1 

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków ma obowiązek: 

1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

do: 

1) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości nie mniejszej niż 0,1 m3  na dobę i pod 

odpowiednim ciśnieniem, tj. nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 

0,6 MPa (6 barów) mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym 

zainstalowanym na przyłączu wodociągowym, a w przypadku braku wodomierza 

głównego mierzonego w punkcie za zaworem głównym zainstalowanym na przyłączu 

wodociągowym, 

2) przyjmowania do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez 

odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę o stanie i składzie zgodnym 

z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie 

ścieków, 

3)  dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 
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2. zapewnić należytą jakość dostarczanej wody tj. odpowiadającą wymaganiom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294)  

tj. zapewnić jakość dostarczanej wody o parametrach nie przekraczających: 

1) odczyn: 6,5-9,5 pH, 

2) mangan: 50 μg/dm3, 

3) żelazo: 200 μg/dm3, 

4) twardość wody: 60-500 mgCaCOidm3, 

5) liczba bakterii Escherichia coli: 0/100 ml, 

6) liczba bakterii Enterokoki: 0/100 ml, 

Oddział 2. 

Prawa i obowiązki odbiorcy usług 

§ 5. Odbiorca usług ma obowiązek: 

1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie 

zakłóceń w funkcjonowaniu sieci,  

2) nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji, 

3) utrzymać i prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenie przewidziane do lokalizacji 

wodomierza głównego, pozostałe wodomierze oraz urządzenie pomiarowe, a także 

zapewnić łatwy dostęp do tych urządzeń, 

4) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach 

technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz 

ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody, 

5) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ 

na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo 

kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z tym przedsiębiorstwem, w tym nasadzeń 

drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć 

wodociągowa lub kanalizacyjna, 

6) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych 

ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu 

odprowadzania ścieków. 

§ 6. Odbiorca usług ma prawo do: 

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu tj. nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5bara)  

i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) i jakości wynikającej z obowiązujących 

przepisów, 

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków, 
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3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw 

w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8 Regulaminu, 

4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których 

mowa w Rozdziale 9 Regulaminu. 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 7. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku 

o zawarcie umowy.  

3. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku  

o zawarcie umowy, o którym mowa w §9 niniejszego regulaminu, przedsiębiorstwo 

wodociągowo- kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy 

o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków. Umowa z osobami korzystającymi 

z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub 

zarządcy budynku wielolokalowego. 

4.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie  

i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy. 

5.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom 

informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności 

przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz 

o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów. 

Rozdział 4. 

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

§ 8. 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. 

2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala 

się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

(Dz.U z 2002 poz. 8.70).  

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby 

korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 

wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz 

odrębne faktury osobom korzystającym z lokali lub wyłącznie odbiorcom usług będących 

osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 

zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków. 

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

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 5482



5. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki 

w terminie określonym w fakturze. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania 

wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, 

2) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot 

ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza, 

3)  okres ważności wydanych warunków przyłączenia. 

3. Za wydanie warunków technicznych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

nie pobiera się opłaty. 

Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych 

§ 10. 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjne jest uzależniona od: 

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zlokalizowanych 

bezpośrednio przy nieruchomości potencjalnego odbiorcy, 

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

wynikających 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 (wydajność stacji uzdatniania 

wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków 

(wydajność oczyszczalni), 

3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej 

podłączonych odbiorców, 

4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.  

W pozostałych przypadkach przedsiębiorstwo odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci  

i jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną 

odmowę wraz z uzasadnieniem. 
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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 pięciodniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu 

(zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem), jak również wykonać operat geodezyjny  

w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 

technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia. 

5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać: 

1) datę i miejsce przeprowadzanego odbioru technicznego, 

2)  imię i nazwisko właściciela/wnioskodawcy, 

3) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, 

elementy uzbrojenia), 

4) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego, 

5) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru. 

6. Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania 

przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia podmiot przyłączany do złożenia 

pisemnego wniosku o zawarcie umowy o dostawę wody i (lub) odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 8. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 12. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez 

nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie 

internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile 

to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, jeżeli jest on możliwy  

do przewidzenia,  

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw 
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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, 

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości 

świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody. 

§ 13. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie 

internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2 dni robocze 

przed planowaną przerwą w świadczeniu 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 

§ 14. 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.  

§ 15. 1. Reklamacje powinny zawierać: 

1)  imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, 

2) przedmiot reklamacji, 

3) uzasadnienie, 

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację, 

5) podpis składającego. 

2. Odbiorca usług powinien zgłosić reklamację dotyczącą naruszenia jakości, ciągłości, 

dostaw i ciśnienia wody niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia nie później niż w terminie  

2 dni od dnia wystąpienia zakłócenia. Inne reklamacje powinny być zgłaszana nie później  

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury lub dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym 

podstawę reklamacji. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia 

zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, 

spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba  

że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu. 

4. Sposób rozliczenia w przypadku uwzględnienia reklamacji określa umowa zawarta 

z odbiorcą. 
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§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające 

co najmniej: 

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług 

oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania 

i rozpatrywania reklamacji, 

2) dane umożliwiające kontakt,  

3)  godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,- były udostępnione 

w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie 

internetowej. 

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie  

lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu: 

a) taryfa, 

b) niniejszy regulamin, 

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz 

z aktami wykonawczymi, 

2) informacje dotyczące: 

a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym 

możliwe jest zawarcie umów, 

b) procedury reklamacyjnej, 

c) 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. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§18. 1.  Przedsiębiorstwo zapewnia dostępność wody do celów przeciwpożarowych  

z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności  

z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej 

określone w przepisach prawa. 
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3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty 

poboru określa pisemna informacja składana przez wyznaczonego (wskazanego przez Gminę 

Chociwel) przedstawiciela OSP w Chociwlu, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną 

wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Chociwel. 

4. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe w kwartalnym okresie 

rozliczeniowym Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Chociwel na podstawie cen i stawek opłat 

ustalonych w taryfie. 
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