Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 14 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 842/VII/18
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminny (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn.
zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) Rada Miejska w Namysłowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się do zaopiniowania, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projekt regulaminy dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik do uchwały Nr 842/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej Regulaminem, określa prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
2. Niniejszy Regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
4. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenia jakie nadają im akty prawne wyższego
rzędu, w tym w szczególności ustawa.
§ 2. 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka. z o.o. w Namysłowie, zwany dalej
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, świadczy usługi wymienione w §1 ust. 2 jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody ma obowiązek:
1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę
oraz 6 m3 rocznie;
2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym
Regulaminie;
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem
nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na
przyłączu wodociągowym;
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie odprowadzania ścieków ma obowiązek:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości
nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie;
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 5. 1. Dostarczanie wody i/lub 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. Umowa
z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub
zarządcy budynku wielolokalowego.
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3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej
wzór wniosku o zawarcie umowy.
4. 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.
5. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub
nieokreślony.
§ 6. Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Gminą Namysłów, przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i jednostką straży pożarnej.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 7. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny,
urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalone w umowie.
2. 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.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
4. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odprowadzania
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
5. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie
z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
6. 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 wodociągowokanalizacyjne zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę Namysłów za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w obowiązującej taryfie. Może też zawrzeć umowę z Gminą Namysłów,
w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe, jak i inne cele wymienione
w art. 22 ustawy.
2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okres kwartalny na podstawie
pisemnej informacji składanej przez Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 9. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w przedsiębiorstwie wodociągowokanalizacyjnej „Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci”.
2. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie lub na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem
(lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela –
podstawę umocowania i adres do korespondencji;
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;
3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków;
5) aktualną mapę zasadniczą lub aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 – zakres mapy
powinien umożliwić ustalenie najbliżej położonej sieci;
6) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub kopię aktu
własności nieruchomości (do wglądu pracownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).
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4. Jeżeli spełnione są warunki techniczne, umożliwiające przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku, wydaje warunki
przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
5. Warunki, o których mowa w ust. 4, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego
i/lub urządzenia pomiarowego;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości;
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.
6. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w terminie o 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1, informuje na piśmie o tym
fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie,
wydając informację techniczną.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci:
1) jeśli nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
lub;
2) jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy usług do
istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody,
a także wtedy, gdy przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub z uzgodnioną
dokumentacją projektową.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Jeżeli plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości wykraczają poza wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy zainteresowanym
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza
§ 11. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze pisemne uzgodnienie dokumentacji technicznej
i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne kontroli robót.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1,
w terminie do 14 dni od daty wpływu kompletnego wniosku wraz z projektem do przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.
3. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez nie „Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", dokumentacją techniczną przyłącza oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz inwestora lub jego
przedstawiciela.
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§ 12. 1. Po zgłoszeniu przez odbiorcę usług gotowości do odbioru przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne uzgadnia termin odbioru nie późniejszy, niż dwa dni robocze po dacie zgłoszenia
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Odbiór techniczny przyłącza jest wykonywany przed jego zasypaniem.
3. Przed zasypaniem przyłącza podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny w zakresie
wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane,
w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do
odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
4. Wyniki odbiorów, o których mowa w § 11 ust. 4, potwierdzane są przez strony w sporządzanych
protokołach.
5. Wzory protokołu odbioru technicznego i odbioru końcowego określa przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
§ 13. 1. Protokół odbioru technicznego stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór
ścieków na czas oznaczony do momentu przedłożenia mapy powykonawczej z naniesionym przyłączem oraz
spisania protokołu końcowego, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.
2. Podstawę zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków na czas nieokreślony stanowi podpisany
protokół odbioru końcowego.
3. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę dopuszczenia urządzeń do eksploatacji i jednocześnie
stwierdza spełnienie przez inwestora wszystkich wymagań technicznych i prawnych w zakresie budowy przyłącza.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne 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;
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw 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;
4) poinformować odpowiednie gminne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości
świadczonych usług.
§ 15. 1. 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 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego, w sposób opisany w ust. 1, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed planowanym
terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług
wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie
zwalnia to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu
sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców usług.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy
jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności
w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z ustawy.
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Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich
istotnych informacji, w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody i/lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach
w świadczeniu usług;
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych.
§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były następujące dokumenty w aktualnym brzmieniu:
1) taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki;
2) niniejszy Regulamin;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem
przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.
§ 18. 1. Odbiorcy usług mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji
dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację oraz adres;
2) przedmiot reklamacji;
3) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie;
4) numer i datę umowy bądź zlecenia;
5) podpis zgłaszającego reklamację.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub doręczenia jej w inny sposób.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 19. 1. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych.
3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana
jest dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.
4. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru
jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.
§ 20. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż jeden dzień po zdarzeniu.
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Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 21. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
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