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UCHWAŁA NR XLI/290/2021
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Gródek nad Dunajcem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028, ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie wyrażonej w formie postanowienia z dnia 23 września 2021 roku, Znak Sprawy:
KR.RZT.71.117.2021, Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Gródek nad Dunajcem, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 3. Traci moc uchwała nr LV/375/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września
2018 roku w sprawie Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy Gródek nad Dunajcem (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego. z 2018 r., poz. 6676).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Klimek
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Załącznik do uchwały Nr XLI/290/2021
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 27 października 2021 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w tym prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług.
§ 2.
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020.,
poz. 2028).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego
rzędu, w tym ustawa.
Rozdział 2.
Minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3.
1. W zakresie zbiorowego dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane:
1) Zapewnić dostawę wody odbiorcy usług w sposób ciągły i niezawodny.
2) Dysponować zdolnością posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w minimalnej
ilości 100 litrów na dobę i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa
zgodnymi z warunkami technicznymi świadczenia usług.
3) Zapewnić dostawę wody o jakości wymaganej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.
4) Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane:
1) Zapewnić odbiór ścieków od odbiorcy usług w sposób ciągły i niezawodny.
2) Dysponować zdolnością posiadanych urządzeń kanalizacji sanitarnej do realizacji odbioru ścieków
w minimalnej ilości 100 litrów na dobę zgodnymi z warunkami technicznymi świadczenia usług.
3) Zapewnić właściwą jakość oczyszczanych ścieków.
4) Prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych.
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Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4.
1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

się

na

podstawie

umowy

między

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku na piśmie
o zawarcie umowy.
3. W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy na zbiorowe zaopatrzanie wodę i/lub
zbiorowe odprowadzenie ścieków przez osobę/przedsiębiorcę, której nieruchomość została przyłączona do
sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt
umowy.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 może zostać zawarta w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług
będącemu konsumentem przysługuje odstąpienie od takiej umowy w terminach i zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 287).
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 5.
1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków stanowi
aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe
zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości
i odpowiednio ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości określona zgodnie z art.27 ustawy.
2. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.
§ 6.
1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. Datę, formę, termin płatności oraz sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie
z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Termin płatności faktury nie może być
krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia lub dostarczenia do odbiorcy usług.
3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku jej
zapłaty.
4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług,
zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia
prawidłowości działania wodomierza.
6. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług
niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa Odbiorca.
§ 7.
W okresie rozliczeniowym, w którym, między kolejnymi odczytami wodomierza i urządzenia
pomiarowego, nastąpiła zmiana wysokości taryfy, rozliczenie za pobraną wodę i odprowadzone ścieki odbywa
się na podstawie odczytów wodomierzy wykonanych na dzień zmiany taryfy. Gdyby dokonanie takiego
odczytu nie było możliwe na podstawie średnio-dobowego zużycia wyliczonego na podstawie odczytów
wodomierzy.
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Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci
§ 8.
1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez
podmiot ubiegający się o przyłączenie.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust.4
ustawy może zawierać:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.
§ 9.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępni wzory wniosków i oświadczeń, z których może
skorzystać podmiot ubiegający się o przyłączenie w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.
§ 10.
Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia oraz pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje
warunki przyłączenia do sieci bądź odmawia ich wydania w terminach określonych w ustawie.
§ 11.
W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek
o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny zgodnie z art.19a ust. 3 ustawy,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie
o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
§ 12.
Warunki przyłączenia do sieci określają co najmniej:
1) miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci,
2) parametry sieci w miejscu włączenia,
3) lokalizację wodomierza głównego,
4) ważność warunków technicznych.
§ 13.
W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest
podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem przyczyny
odmowy, w terminie określonym w ustawie.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 14.
1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:
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1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
wynikających
z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne i prawne
możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadające się do spożycia
przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia
ścieków (wydajność oczyszczalni);
3) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci,
w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ust. 1.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza
§ 15.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłączazgodnie
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przepisami prawa budowlanego w tym m.in. budowlanego.
2. Próby i odbiory określone w warunkach przyłączenia, oraz odbiory o których mowa w ust. 4
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia
odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu) należy zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego.
5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) datę odbioru,
2) adres nieruchomości do której wykonano podłączenia,
3) podmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),
średnicy, materiałów, długości,
4) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
5) wyniki prób i przeglądów,
6) skład komisji, w tym: wykonawcę, użytkownika i osobę uprawnioną do odbioru,
7) podpisy członków komisji.
6. Protokół końcowy jest potwierdzeniem prawidłowości wykonania podłączenia i podpisany przez strony
stanowi podstawę do złożenia wniosku o zawarcie umowy.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczonej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 16.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
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2. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować
odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorcy usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 17.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji, w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie
w wodę lub odprowadzenie ścieków,
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym
o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia, potencjalnym odbiorcom
usług, wszelkich informacji dotyczących dostępności tych usług łącznie z informacja o wieloletnich planach
rozwoju i modernizacji.
3. Przedsiębiorstwo
wodociągowo–kanalizacyjne
udziela
informacji
wskazanych
w ust. 1 za
pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie
nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku.
4. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, przedsiębiorstwo
wodociągowo–kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma
być jej udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
5. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy
wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przed upływem tych terminów informuje
o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin
ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 18.
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
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i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej
wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo–
kanalizacyjnego.
§ 19.
W siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być
udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy,
2) aktualny tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
3) wyniki aktualnych przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.
Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 20.
Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach
uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów.
§ 21.
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
§ 22.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,
nie później jednak niż trzy dni po zdarzeniu.
§ 23.
Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę, na
podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Klimek

