UCHWAŁA NR XXVI/210/20
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Olesno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz.713) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/210/20
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
OLESNO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług na terenie Gminy Olesno.
§ 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 2019 r.
poz. 1437 z późn. zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego
rzędu, w tym w szczególności Ustawa.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
1) dostarcza Odbiorcy wodę:
a) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,05 MPa,
b) zapewnia jakość wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi odpowiadającą wymaganiom określonym
w odrębnych przepisach i o parametrach nieprzekraczających niżej wymienionych wartości: smak –
akceptowalny, zapach – akceptowalny, barwa < 15 mg/l, mętność < 1,0 NTU, przewodność elektryczna
≤ 2500 µS/cm, pH 6,5 – 9,0, żelazo ≤ 200 µg/l, mangan ≤ 50 µg/l, bakterie coli 0 jtk/100 ml, Escherichia
coli – 0 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C < 100 jtk/1 ml.
c) w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3/d.
2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy, w ilości
nie mniejszej niż 0,3 m3/d.
2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom
zanieczyszczeń tych ścieków.
§ 4. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości
odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych.
§ 5. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń
kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.

wodociągowych

i urządzeń

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 6. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę
zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
§ 7. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Przedsiębiorstwem
powinien w szczególności określać:
1) imię, nazwisko lub nazwę, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
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3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa,
czy też posiada własne ujęcie wody;
4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa, czy też
wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę;
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane na podstawie zawartej umowy (
bytowe, przemysłowe lub komunalne).
7) oświadczenie o przysługującym tytule
o nieuregulowanym stanie prawnym;

do

nieruchomości,

bądź

o korzystaniu

z nieruchomości

3. Wniosek zarządcy budynku wielolokalowego lub właściciela o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
(i) lub odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo z osobą korzystającą z lokalu powinien w szczególności
określać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy wraz
z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby.
4. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż
w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.
§ 8. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony
albo określony.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 9. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.
§ 10. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Przedsiębiorstwo
określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie.
§ 11. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
1) wskazań wodomierza głównego;
2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych:
3) przeciętnych norm zużycia wody;
4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych, a gdy nie jest to
możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, w przypadku
braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn stojących po stronie Odbiorcy.
2. Przedsiębiorstwo dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy,
legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach
uzasadnionych wielkością poboru wody.
3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku
urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy o której mowa
w art. 6 ustawy jako równa ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
§ 12. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym
wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.
§ 13. W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym
wody przez Przedsiębiorstwo z powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to
możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia
pomiarowego lub wodomierza własnego.
§ 14. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
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§ 15. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
Przedsiębiorstwo wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie
rozliczeniowym.
§ 16. 1. Odbiorca powinien:
1) pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych w umowie;
2) odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie nieruchomości.
2. Zakazuje się bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa:
1) pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe;
2) podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza
kanalizacyjnego innych nieruchomości.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 17. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie wniosek
o przyłączenie, który zawiera:
1) imię i nazwisko ( lub nazwę) i adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości która ma być przyłączona do sieci;
6) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych,
technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych
i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
7) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
8) oświadczenie o przysługującym tytule
o nieuregulowanym stanie prawnym;

do

nieruchomości,

bądź

o korzystaniu

z nieruchomości

9) wskazanie lokalizacji nieruchomości, lub obiektu, który ma być przyłączony do sieci, w tym jego adres i nr
działki ewidencyjnej,
10) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia;
§ 18. Warunki przyłączenia zawierają:
1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia
z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;
2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
3) ilość wody wymaganą dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości;
4) ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;
5) dane szczegółowe dotyczące; średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami,
wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji
urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z dokumentacji
projektowej;
6) termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata.
§ 19. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie:
1) 21 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
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2) 45 dni – od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych
przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone
w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się
o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
§ 20. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie
określonym odpowiednio w § 19 ust. 1 pkt. 1 lub 2 informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz
z uzasadnieniem.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usługwodociągowo – kanalizacyjnych
§ 21. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli są
spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia
usług.
§ 22. 1. Warunki techniczne wydawane są potencjalnym odbiorcom gdy:
1) nieruchomości odbiorców przylegają bezpośrednio do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej będącej
w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
2) istnieją możliwości techniczne urządzeń Przedsiębiorstwa wynikające 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 źródeł wody) lub jej
dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).
2. Szczegółowe warunki techniczne realizacji budowy nowego przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego określa przedsiębiorstwo.
3. Warunki przyłączenia do sieci określać będą między innymi:
1) miejsce i sposób włączenia projektowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do urządzeń
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa;
2) parametry techniczne projektowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) informacje o warunkach budowy i odbioru projektowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w kolejnych latach
przedsiębiorstwo określa poprzez udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji z aktualnego
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjneodbioru wykonanego
przyłącza
§ 23. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez
Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym
kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot
przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;
2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni
wodomierzowej;
3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;
4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
2. Protokół odbioru końcowego ostatecznego przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego
wykonania.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli nie są
spełnione warunki przyłączenia lub nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
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4. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej,
dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza oraz
zawarciu umowy.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 24. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:
1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;
2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;
3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;

᠆ w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy
punkt poboru wody i informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego punktu.
3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców
o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 25. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa:
1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług,
2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia,
umowy o przyłączenie i innych wiążących Odbiorcę dokumentów,
3) informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
ścieków.
§ 26. 1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących w szczególności:
1) ilości i jakości świadczonych usług;
2) wysokości opłat za usługi;
3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.
2. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana
niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo.
3. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
2) opis przedmiotu reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) numer i datę umowy, jeśli Odbiorca posiada więcej niż jedną umowę;
5) podpis Odbiorcy.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie do 21 dni od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje
konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec
przedłużeniu do 30 dni.
6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do
Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego
obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.
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7. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie
odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.
8. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia
uzasadnienia.
9. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola
metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego wodomierza.
10. Jeżeli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym
lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.
§ 27. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych niż reklamacje, w szczególności
w sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:
1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną – bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie
nie dłuższym niż 5 dni roboczych, tym samym kanałem informacyjnym,
2) wystąpienia na piśmie – w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca dopuścił udzielenie
odpowiedzi w innej formie.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 28. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty
przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.
2. Jednostki straży pożarnej gasząc pożar i dokonując poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci
Przedsiębiorstwa zobowiązane są do:
1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później
niż do godz. 1500 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;
2) przekazywania Przedsiębiorstwu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru w terminie do
5 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił pobór wody;
3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe za okresy miesięczne
stosując ceny ustalone w taryfie.
§ 29. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana do innych odbiorców, jednostka straży pożarnej przekazuje Przedsiębiorstwu informację o ilości
pobranej wody w terminie wskazanym w § 28 ust. 2 pkt 2.
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