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UCHWAŁA NR XXXIX/226/21
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Niemodlin
Na podstawie art. 19 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie do przekazania Wojewodzie Opolskiemu
niniejszej uchwały wraz z postanowieniem organu regulacyjnego zawierającym opinię w sprawie projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin podjętego uchwałą
nr XXXVIII/216/21 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin.
§ 3. Traci moc uchwała nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmieniona uchwałami nr XV/82/07 z dnia
29 listopada 2007 r. i nr XXI/145/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 83, poz. 2586
z późn. zm.1)).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman

1)

zmiany niniejszej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 1 poz. 18 i Nr 39 poz. 1350
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Załącznik
do uchwały nr XXXIX/226/21
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 24 maja 2021 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin
Rozdział 1
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody ma obowiązek:
1) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym
Regulaminie;
2) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3
na dobę;
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem
nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym
na przyłączu wodociągowym;
4) zapewnić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającą wymaganiom określonym
w odrębnych przepisach i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości:
a) smak - akceptowalny,
b) zapach - akceptowalny,
c) barwa < 15 mg/l,
d) mętność <1,0 NTU,
e) przewodność elektryczna ≤ 2500 μS/cm,
f) stężenie jonów wodoru (pH) - od 6,5 do 9,5,
g) żelazo ≤ 200 μg/l,
h) mangan ≤ 50 μg/l,
i) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml,
j) Escherichia coli - 0 jtk/100 ml,
k) ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C <100 jtk/1 ml.
§ 2. 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;
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3) oczyszczać ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 2
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 3.1. Przed podpisaniem umowy przyszły odbiorca składa wniosek o zawarcie umowy, który powinien
zawierać, co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę), PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
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2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę;
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 wodociągowokanalizacyjnego, 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 przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt
umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.
3. Po podłączeniu nieruchomości przyszłego odbiorcy usług do sieci oraz zaakceptowaniu projektu umowy,
umowa zostaje podpisana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i odbiorcę usług.
Rozdział 3
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 4.1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny,
urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia lub ilości ustalone w umowie.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych, podanych, do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług
o ich rodzajach ani wysokości.
§ 5.1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody jak również usługi
odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy
lub administratorowi bądź właścicielowi takiego budynku 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 lub odprowadzanie ścieków.
3. Dopuszcza się możliwość rozliczenia usługi dostarczenia wody jak również usługi odprowadzania
ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w oparciu o system e-faktury.
Rozdział 4
Warunki przyłączania do sieci
§ 6.1. W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyszły odbiorca
usług składa pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie
oraz na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
do sieci także wówczas, kiedy złożono wniosek nieoparty na wzorze, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza po sprawdzeniu
zgodności z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia oraz po wykonaniu prób technicznych,
na podstawie protokołu odbioru technicznego przyłącza zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 6
Regulaminu. Warunkiem przyłączenia do sieci jest pozytywny odbiór wykonanego przyłącza.
Rozdział 5
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 7.1. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają techniczne i technologiczne
możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość,
zdolność produkcyjna i technologiczna oraz lokalizacja nieruchomości planowanej do podłączenia.
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2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE przeznaczonych do przesyłu wody pitnej o średnicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie mniejszym niż 32 mm,
uwzględniając zależności kategorii obiektu budowlanego na cele ppoż.;
2) w miejscu włączenia do sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy
wyposażyć w skrzynkę uliczną;
3) przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą, a przy zagłębieniu w gruncie uwzględnić strefę
przemarzania;
4) przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym o średnicy zgodnej z podaną w warunkach technicznych
podłączenia do sieci wodociągowej, zainstalowanym w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem
i zapewniającym utrzymanie temperatury min. + 4 stopnie C;
5) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC-U o średnicy min. 160 mm dla przyłączy
grawitacyjnych oraz z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu nieczystości płynnych o średnicy min. 50 mm
dla przyłączy ciśnieniowych;
6) przy braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji grawitacyjnej
na przyłączu należy zabudować indywidualną przepompownię przydomową;
7) w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji ciśnieniowej podmiot przyłączany zobowiązany
jest zabudować na przyłączu zbiornik indywidualnej przepompowni przydomowej przystosowany do urządzeń
stosowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz dostosować i udostępnić wewnętrzną
instalację elektryczną w celu zasilenia urządzeń pompowych i szafki sterowniczej współpracującej
z centralnym systemem sterowania siecią kanalizacji ciśnieniowej dostarczanych przez przedsiębiorstwo.
Rozdział 6
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza
§ 8.1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej”.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).
3. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) odbiorca usług jest zobowiązany do zgłoszenia do odbioru przed
zasypaniem.
§ 9.1. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 8 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych
protokołach.
§ 10.1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:
1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i adres przyłącza;
2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
2) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.
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Rozdział 7
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 11.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w sposób zwyczajowo przyjęty,
w szczególności poprzez rozmieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń i słupach, w miejscach planowanych
przerw lub ograniczeń oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa,
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców,
w sposób zwyczajowo przyjęty, o którym mowa w ust. 1, o zaistniałych nieplanowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, o ile przewidywany czas ich trwania
przekracza 12 godzin z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach
wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę budynku.
4. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w miarę
swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnia zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji
zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
5. W razie planowanej lub zaistniałej nieplanowanej 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.
6. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania określonych w zawartej umowie, parametrów wprowadzanych
do sieci kanalizacyjnej ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przeprowadza postępowanie
wyjaśniające z odbiorcą usług mające na celu wyjaśnienie zaistniałego stanu.
Rozdział 8
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 12. 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 lub odprowadzanie
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.
§ 13.1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług
oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź ustnie w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamacje dotyczące:
a) faktury VAT - w ciągu 7 dni roboczych,
b) jakości wody - w ciągu 24 godzin, a w przypadku konieczności przeprowadzenia pełnych badań - w ciągu
4 dni roboczych,
c) prawidłowości wskazań wodomierza - w ciągu 14 dni, a w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy
wodomierza - do 3 miesięcy.
4. Inne, zgłoszone reklamacje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje w ciągu 7 dni
roboczych.
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5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego terminu niż wskazany w ust. 3 lub ust. 4,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tych terminów, wskaże nowy termin
do rozpatrzenia reklamacji, o czym powiadomi odbiorcę usług. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni
z zastrzeżeniem ust. 3 lit. c.
§ 14. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej
udostępnia się:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Niemodlin taryfy;
2) tekst niniejszego Regulaminu;
3) tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
4) aktualne wyniki z przeprowadzonych analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
5) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 9
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 15.1. Woda do celów przeciwpożarowych udostępniana jest z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej.
3. Określenia ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe dokonuje się na podstawie składanych przez
jednostki straży pożarnej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w terminie 14 dni po upływie
kwartału, kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody z sieci wodociągowej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego i ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obciąża Gminę Niemodlin za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe na podstawie ilości pobranej wody wynikającej ze sprawozdań przedłożonych przez
jednostki straży pożarnej.

