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UCHWAŁA NR ……./………./2022 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 25 października 2022 r.  

 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Malczyce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2020 r., 
poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy Malczyce, po dokonaniu analizy projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwala co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Malczyce zwanym dalej Regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. 
 
§ 3. Zawiadamia się Malczyckie Usługi Komunalne sp. z o.o. o przekazaniu projektu 
Regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16904006?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT


 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały nr …/…/2022 

Rady Gminy Malczyce 

z dnia …… 2022 r. 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków działającego na terenie Gminy Malczyce w tym prawa i obowiązki 
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają 
znaczenie wskazane w ustawie. 

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 

i odprowadzania ścieków ma obowiązek:  

1) dostarczać wodę do nieruchomości odbiorcy usług, zgodnie z zawartą umową oraz 
wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości o ciśnieniu nie mniejszym 
niż 0,05 MPa w miejscu włączenia do sieci, 

2) dostarczać wodę do nieruchomości odbiorcy usług, o jakości przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, w ilości zgodnie z zawartą umową oraz z warunkami przyłączenia nieruchomości 
w ilości nie mniejszej niż 1,2 m3/h, 

3) odbierać ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, zgodnie z zawartą umową oraz wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia 
nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 1,2 m3/h, 

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

5) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

 

 



 

 

Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

 
§ 4. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu 
o umowę. 

§ 5. 1. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku 
o zawarcie umowy.  

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie 
internetowej wzory wniosków o zawarcie umowy dla odbiorców usług będących klientami 
indywidualnymi oraz odbiorców usług będących przedsiębiorcami. We wzorach wniosków o 
zawarcie umowy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wskazuje dokumenty, które 
są wymagane do zawarcia umowy. 

3. 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. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera z odbiorcą usług umowę 
niezwłocznie po dostarczeniu przez niego prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie 
umowy, wraz z wymaganymi dokumentami. 

 

Rozdział 4 

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

 

§ 6. 1. Podstawą ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: 
wodomierz główne urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości usług 
ustalone w umowie.  

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków, przy czym okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż miesiąc.  

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat 
wynikających z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji 
Publicznej Wód Polskich, Gminy Malczyce oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania 
odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat.  

§ 7.1.Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) 
odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 
jest faktura.  

2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa 
w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.  

3. 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 wodociągowo – kanalizacyjne 
zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

4. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych, z przyczyn 
niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana 
w terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie. 

 

 

Rozdział 5 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 8. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach 
przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy. 

§ 9.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na 
stronie internetowej informację dotyczącą procedury wydawania warunków przyłączenia do 
sieci oraz wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla podmiotów 
indywidualnych lub przedsiębiorców. 

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w szczególności powinien zawierać: 

 imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, 

 adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, 

 rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne), 

 planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość 
odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, w a przypadku ścieków 
przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków 
oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania. 
 

3. Wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci 
powinny zawierać w szczególności: 

 miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, 

 maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości, 

 maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 

 informacje o rodzaju i zawartości dokumentów jakie powinien przedłożyć podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza, 

 okres ważności wydanych warunków przyłączenia. 

4. W przypadku braków formalnych wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wzywa wnioskodawcę o jego uzupełnienie 
wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. 

5. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie uzupełniony w terminie 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pozostawia bez rozpoznania. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na pisemny wniosek osoby zainteresowanej 
udziela informacji technicznej określającej możliwości dostępu do istniejących sieci. 

7. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości osoby 
ubiegającej się o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 
określa warunki przyłączenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku 
wraz z kompletem załączników. 



 

 

Rozdział 6 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych 

 

§ 10. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych 

w przyszłości określają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, które zawierają planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.  

§ 11. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych takimi jak: przepustowość, zdolność 

produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

§ 12. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń 

kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa ustalając 

w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy przyłączy 

wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych uwzględniając, w szczególności:  

 projektowanie i budowę przyłącza możliwie najkrótszą trasą, 

 posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub 

zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, 

z uwzględnieniem spadku kierunku spływu. 

 

 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza 

 

§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego 
wykonanego przyłącza poprzez sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi 
warunkami przyłączenia. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory techniczne częściowe oraz końcowe 
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie 
pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo - 
kanalizacyjnym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

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

4. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron. 



5. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru 
technicznego. 

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej: 

 datę odbioru,  

 przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: 
wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj 
odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,  

 skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, przedstawiciela przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego, 

 adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

 podpisy członków komisji. 

Rozdział 8 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

 
§ 14. W przypadku niemożności dotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo - kanalizacyjne usług i odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie 
wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie 
internetowej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, 
planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich 
parametrów dostarczanej wody,  

2) zapewnić zastępczy punkt poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 
przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich 
punktów, na swojej stronie internetowej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób,  

§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek w przypadku 

planowanych ograniczeń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków  poinformować 

odbiorców usług, na swojej stronie internetowej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co 

najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.  

§ 16. 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. 

Rozdział 9 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody 

i odprowadzaniu ścieków 

 
§ 17.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do przekazywania 
odbiorcom usług wszelkich informacji dotyczących realizowanych usług, wyjaśniania treści 
umów, informacji o zakłóceniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, występujących 
awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 



2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyznacza osobę  odpowiedzialną 
za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym 
informowanie ich o obowiązujących przepisach, a także przyjmowania reklamacji, jak 
również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w szczególności o konieczności 
przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, 
w którym możliwe jest zawarcie umów. 

 
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje o zakłóceniach w dostawie 
wody i odprowadzaniu ścieków w formie i w sposób określony w § 14  - § 16. 

§ 18. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości 
i jakości świadczonych usług.  

2. Reklamacja powinna zawierać: 

 imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, 

 przedmiot reklamacji, 

 uzasadnienie, 

 informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację. 

3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody oraz 
funkcjonowania przyrządów pomiarowych niezależnie od ich własności powinna być 
wniesiona przez odbiorcę usług niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia. 

4. Reklamacja składana jest w formie pisemnej. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację, 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – 
kanalizacyjnemu w inny sposób. 

§ 19. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione 
wszystkim zainteresowanym: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu: 

 taryfa, 

 niniejszy regulamin, 

 tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) 
wraz z aktami wykonawczymi, 

2) informacje dotyczące: 

 szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia 
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym 
możliwe jest zawarcie umów,  

 procedury reklamacyjnej. 

Rozdział 10 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

 
§ 20. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych 
zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym 
przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów. 



§ 21. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

§ 22. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty 
poboru określa pisemna informacja, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę. 


