
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/237/21 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu 

 "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży" 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834)  uchwala się, co 
następuje:  

§ 1. Przyjmuje się projekt "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Brudzeń Duży", stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży do: 

1) przekazania projektu Regulaminu, o którym mowa w § 1 do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

2) zawiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. o przekazaniu projektu Regulaminu, o którym mowa w 
§ 1 do zaopiniowania organowi  regulacyjnemu. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/220/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 września 2021 r. w 
sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży". 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Brudzeń Duży. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/237/21  
Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021  
w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego 
projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży"  

 
 
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Brudzeń Duży 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

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

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

 

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków ma obowiązek: 

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:  

a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, tj. nie mniejszym 
niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów),  

b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,  

2) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej 
niż 0,5 m3 na dobę, 

3) dostarczać odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o 
parametrach nieprzekraczających parametrów określonych w przepisach wykonawczych, 
wydanych na podstawie art. 13 ustawy, a w szczególności w zakresie: 

a) mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres 



wartości ˂ 1 NTU,  

b) barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, ˂ 15 mg Pt/l,  
c) zapach- akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,  
d) smak - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,  
e) stężenia jonów wodoru (pH) 6,5- 9,5,  
f) przewodność elektryczna ≤ 2500 μS/cm,  
g) żelazo ≤200 μg/l,  
h) mangan ≤50 μg/l,  
i) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml,  
j) Escherichia coli – 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml,  
k) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22⁰ ˂ 100 jtk/1 ml,  
l) azotany ≤ 50 mg/l, 
m) twardość ogólna: 60 - 500 mg/l, 

4) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy o treści 
ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, 

5) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według 
zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, 

6) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną 
przez inwestora dokumentację techniczną, 

7) instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny, 

8) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody, 

9) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

10) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych 
i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości 
i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 

11) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w 
ilości nie większej niż 0,5 m3 na dobę/osobę,  

12) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy, do których 
przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny, 

13) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie 
określonym przepisami ustawy, 

14) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez 
Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku 
stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany. 

§ 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne ma prawo: 

1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach 
określonych w art. 7 ustawy, 



2) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania do 
sieci, 

3)  przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania, 

4) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora 
dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i sanitarnego. 

Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 6.  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. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na 
pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.  

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na 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 której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, 
odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w 
terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  

Rozdział 4 

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

§ 7.1. 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, a także ilość wody 
dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z 
art. 27 ustawy.  
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do 
art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala 
się na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub 
określonej w umowie. 

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

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie 
określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub 
dostarczenia w inny sposób. 

5.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej 
wody ustala się zgodnie z treścią § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 



6. Za okresy rozliczeniowe na przełomie zmiany taryf, ilość wody i ścieków naliczana będzie 
proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed i po wprowadzeniu nowej taryfy. 

 

Rozdział 5 

Warunki przyłączania do sieci  

§ 8. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, składa przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 

2. Wniosek o przyłączenie zawiera co najmniej: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o 

przyłączenie do sieci; 

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym 
jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje; 

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma 
zostać przyłączony do sieci, w tym wskazanie planowanej ilości osób korzystających z wody; 

4) 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; 

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i 
przemysłowe; 

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków; 

7) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do 
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu; 

3.   Przedsiębiorstwo przygotowuje i udostępnia odpowiedni wzór wniosku. 
4. W przypadku, gdy spełnione są warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do 
sieci, Przedsiębiorstwo po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w ust.2, 
wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości warunki przyłączenia w terminie:  

1) 21 dni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie 
zagrodowej;  

2) 45 dni w pozostałych przypadkach. 

5. Warunki przyłączenia zawierają co najmniej:  
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o 

przyłączenie do sieci;  

2) określenie nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i 
numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;  

3) wskazanie miejsca i sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej;  

4) określenie maksymalnej ilości wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na 
poszczególne cele;  

5) określenie maksymalnej ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich jakość i rodzaje;  

6) określenie wymagań wynikających z innych przepisów prawa;  

7) określenie miejsca oraz warunków zainstalowania wodomierza głównego i pozostałych, jeśli są 
przewidywane oraz określenie miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego do mierzenia 
ilości odprowadzanych ścieków. 



6. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do opracowania zgodnej z nimi dokumentacji 
technicznej. Dokumentacja techniczna winna być wykonana przez projektanta posiadającego 
wymagane uprawnienia budowlane.  
7. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Przedsiębiorstwo są ważne przez okres 2 lat od dnia 
ich wydania. 

Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

§ 9. 1. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wyznacza istnienie sieci wodociagowo-kanalizacyjnej 
oraz techniczne możliwości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, do których 
przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny, w szczególności ich stan techniczny, przepustowość, 
zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości. 

2. Potencjalni odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług: 

1) w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu: 

a) studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży, 
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
c)  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży; 

2) w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które udostępnia nieodpłatnie do 
wglądu: 

a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży. 

§ 10.1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo 
kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają: 

1) warunki przyłączenia; 
2) umowa o przyłączenie; 
3)  pisemna informacja udzielana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne osobom 
zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. 

2. Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowych pozostają w 
zgodzie z zasadami: 

1) projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego z rur o średnicy nominalnej zgodnej z 
zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie mniejszej niż 32 mm, posiadających atest PZH 
uwzględniając zależności kategorii obiektu budowlanego na cele ppoż; 

2)  wykonania podłączenia przyłącza z rur o średnicy od 32 do 63 mm do sieci wodociągowej za 
pomocą nawiertki, natomiast powyżej średnicy rur 63 mm za pomocą trójnika i łączników 
rurowych, uwzględniając potrzeby ppoż.; 

3)  montażu w miejscu włączenia do sieci zaworu odcinającego - zasuwy, przy czym obudowę 
zasuwy wyposaża się w skrzynkę uliczną, zasuwę wraz z domiarem, które należy oznakować; 

4) wydzielenia i zabezpieczenia przed przemarzaniem, zalaniem i dostępem osób trzecich 
pomieszczenia technicznego dla zamontowania wodomierza głównego; 

5) montażu od strony instalacji wewnętrznej urządzenia, zaworu antyskażeniowego i odcinającego; 

6)uwzględnienia strefy przemarzania gruntu, przebiegu i zagłębienia przewodów w gruncie 
najkrótszą, bezkolizyjną trasą. 



3. Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych pozostają w 
zgodzie z zasadami: 

1) stosowania do budowy przyłącza rur kanalizacyjnych o średnicy ø 200 mm lub/i ø 160 mm; 
2) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć 
pośredni sposób odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, 
rozdrabniarki. 

6. Warunki projektowania przyłączy pozostają w zgodzie z zasadami: 

1) prowadzenia przyłącza najkrótszą trasą; 
2) posadowienia przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowania 
zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min. 1,5 %; 
3) zakończenia przyłącza studzienką rewizyjną w odległości ok. 1,5 m od granicy na nieruchomości 
Odbiorcy; 
4) doboru średnic rur odpływowych z budynku odpowiednio do ilości i rodzaju ścieków; 
5) zapewnienia dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych; 
6) zakazu nasadzeń drzew oraz lokalizowania obiektów małej architektury na trasie sieci i 
przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie o szerokości 1,5 m z każdej strony. 

§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić świadczenia usług, jeżeli 
przyłącze nie odpowiada warunkom technicznym określonym w aktualnie obowiązujących  
przepisach i zasadach. 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 
wykonanego przyłącza 

§ 12. 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 dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), 
podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu 
przed zakryciem (zasypaniem). 

4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, 
w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo Budowlane, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją 
dokumentacji geodezyjnej. 

 
Rozdział 8  

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 13. 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,  

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 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 dyżurne służby, wskazując przewidywany czas 
przywrócenia ciągłości świadczonych usług.  

§ 14. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie 
internetowej 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. 

§ 15. 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. 

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć 
przyłącze kanalizacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Rozdział 9 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody  

i odprowadzaniu ścieków 

§ 17.  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. 

§ 18. 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 oraz  

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,  



były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie 
internetowej.  

§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego 
stronie internetowej udostępnione były następujące: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:  

a) taryfa, 
b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży,  
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z 

aktami wykonawczymi,  
2) informacje dotyczące: 

a) szczegółowych warunków 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. 

§ 20. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo 
wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych 
przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.  

2. 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.  

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. 

Rozdział 10  

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 21.  Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
przedsiębiorstwa są:  

1) jednostki ochotniczej straży pożarnej;  

2) jednostki państwowej straży pożarnej,  

§ 22.  Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w obsłudze przedsiębiorstwa 
dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem,  

§ 23.  Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest 
ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez gminną jednostkę straży pożarnej w 
okresach 6-miesięcznych.  



§ 24. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi 
woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje 
przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.  

§ 25. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe ponosi Gmina. 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 
§ 26.  W sprawach dotyczących świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo mają zastosowanie 
niniejszy Regulamin i obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 
 Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2028) Rada Gminy Brudzeń Duży na mocy Uchwały 
Nr  XXX/220/2021 z dnia 14 września 2021 r.  przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz przekazała go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 29 września 2021 r., znak 
WA.RZT.71.310B.2021/2, negatywnie zaopiniował przedłożony projekt Regulaminu wskazując na 
jego niezgodność z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków w zakresie wskazanym w rozstrzygnięciu.  
 
 Aktualnie przedłożony projekt Regulaminu został dostosowany do obowiązujących 
przepisów zgodnie z wytycznymi organu regulacyjnego, w tym zawartymi w otrzymanym 
postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz aktualnym orzecznictwem sądów powszechnych. 
 
 Regulamin stanowi akt prawa miejscowego, określający minimalny poziom usług 
świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w 
oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączania do sieci, warunki 
techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób 
dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza, 
sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców 
usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w 
szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, warunki dostarczania wody na 
cele przeciwpożarowe. 
 
 Przedstawiona treść projektu Regulaminu, zawiera zakres koniecznych uregulowań i jest 
zgodna z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawy i aktualnego orzecznictwa. W 
związku z powyższym przyjęcie projektu Regulaminu jest  uzasadnione, celem skierowania go do 
zaopiniowania przez organ regulacyjny. 
 
 
 
 


