
UCHWAŁA  Nr XLVI/207/18 

RADY GMINY SIEMKOWICE 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, Rada Gminy Siemkowice uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy 

Siemkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/22/07 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 

regulaminu dostarczenia wody przez Gminę Siemkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 lipca 2007 r. Nr 246, 

poz. 2274). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń  

 

 

 



Załącznik nr 1  

do uchwały nr XLVI/207/18 

Rady Gminy Siemkowice 

z dnia 30 sierpnia 2018 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 

SIEMKOWICE 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej Regulaminem, określa zasady 

świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń 

wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Siemkowice. 

2. Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowne do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.). 

3. Gmina dostarcza wodę lub odprowadza ścieki na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy Gminą a odbiorcą usług. 

§ 2.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Ustawie -  rozumie się przez to Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.; 

2) Umowie – rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 6 Ustawy. 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez Gminę 

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

§ 3.1. W zakresie dostarczania wody Gmina jest zobowiązana: 

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

oraz 10 m3 rocznie; 

2) zapewnić dostawę pod odpowiednim ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa; 

3) zapewnić ciągłość dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny; 

4) zapewnić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

5) prowadzić regularną, wewnętrzną kontrolę jakości wody. 

2. Gmina ma obowiązek w zakresie odprowadzania ścieków: 

1) zapewnić zdolność użytkowanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły 

i niezawodny; 

2) zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków; 

3) zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków; 

4) prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz 

kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 



Rozdział 3 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4.1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

2. Na podstawie pisemnego wniosku osoba, która złożyła wniosek zawiera umowę z Wójtem Gminy 

Siemkowice. 

3. Warunkiem zawarcia Umowy jest wskazanie przez osobę, która składa wniosek o dostawę wody 

i odprowadzanie ścieków podstawy korzystania z nieruchomości oraz planowanego sposobu korzystania 

z nieruchomości na cele mieszkaniowe lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

4. Warunkiem zawarcia Umowy jest spełnienie wymogów technicznych i formalnych niezbędnych do zawarcia 

Umowy oraz świadczenia usług przez Gminę w sposób zgodny z Regulaminem i Ustawą. 

Rozdział 4 

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

§ 5.1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, 

urządzenia pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie. 

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa Gmina w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenia 

ścieków. 

3. Stosowanie przez Gminę cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej 

taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i Gminy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców 

usług o ich rodzajach ani wysokości. 

§ 6.1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania 

ścieków świadczone przez Gminę jest faktura. 

2. Datę, formę i sposób zapłaty Gmina określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 7.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek 

(wzór wniosku Wójt określi w zarządzeniu). 

2. 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, 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 i określenie 

ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania; 



5) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej 

lub kanalizacyjnej. 

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci Gmina w terminie 

14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. w sprawach 

skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni. 

4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Gmina, w terminie 14 dni od otrzymania 

wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które 

uniemożliwiają przyłączenie wydając informacje techniczną. 

5. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie; 

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 

3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

Rozdział 6 

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych – kanalizacyjnych  

§ 8.1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych Gmina zapewnia poprzez 

udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych: 

1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 40 mm do 110 mm; 

2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę 

uliczną oraz płytkę betonową z otworem na skrzynkę; 

3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić 

najkrótszą, bezkolizyjną trasą; 

4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 220 mm; 

5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób 

odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu przepompownie przydomowe. 

3. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: 

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą; 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego 

zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min1,5% dla przyłącza 

kanalizacji sanitarnej; 

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. 

Rozdział 7 

Sposób dokonywania odbioru przez Gminę wykonanego przyłącza  

§ 9.1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne 

uzgodnienie z Gminą dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów 

dokonywania przez Gminę kontroli robót. 

2. Gmina dokonuje uzgodnienia na planie zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po 

złożenia kompletnej dokumentacji technicznej. 



3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia. 

4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Gmina dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 

z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza. 

5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia 

gotowości do odbioru. 

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

stron. 

7. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony podpisanym protokole odbiorowym. 

8. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). 

9. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad 

określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie sporządzony w dwóch egzemplarzach 

jeden dla inwestora i drugi dla gminy. 

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

1) datę odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza wodociągowego, średnicy, materiałów 

i długości; 

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika; 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie; 

5) podpisy członków komisji. 

11. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez 

strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. 

Rozdział 8 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług  i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków  

§ 10.1. Gmina ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach 

w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed planowanymi 

przerwami lub ograniczeniami. 

2. Gmina ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych 

nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 

12 godzin. 

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy W dostawie wody przekraczającej 12 godzin Gmina ma 

obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując 

lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

4. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin Gmina jest zobowiązana, W miarę swoich możliwości 

technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru 

wody Gmina poinformuje odbiorców usług. 

5. Gmina 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 Gminę zastosowania wszelkich 

dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców. 

 

Rozdział 9 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków  

§ 11.1. Gmina jest zobowiązana do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności 

dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania 

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. 

§ 12.1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Gminę 

umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 

2. Reklamacja może być składana w formie pisemnej lub mailowej, po wzięciu informacji o wystąpieniu 

zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. 

3. Gmina zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji 

powiadomić Odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia. w szczególnych okolicznościach o ile wymagane jest 

zebranie dowodów, informacji lub wyjaśnień termin ten wynosi 30 dni. 

§ 13.1. W siedzibie Gminy winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Siemkowice taryfy; 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemkowice; 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody. 

Rozdział 10 

Warunki dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe 

§ 14.1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 

Gminę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie stosownej umowy zawieranej 

pomiędzy Gminą a jednostką straży pożarnej. 

3. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy jest 

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. 

4. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy dokonywany jest w miejscach 

uzgodnionych z Gminą, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów przeciwpożarowych. 

5. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla 

innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Gminie informacje o ilości pobranej wody. 



6. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nie opomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana 

na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej. 

7. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy są do 

powiadomienia Gminę o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po 

zdarzeniu. 

8. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciążona jest Gmina. 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§ 15. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 16. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VII/22/07 Rady Gminy 

w Siemkowicach Z dnia 27 czerwca 2007 r.  w sprawie regulaminu dostarczenia wody. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

 


