
Załącznik do uchwały Nr V/45/2019

Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia 28 marca 2019 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bychawa

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia  przez  ludzi  za  pomocą
urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na
terenie gminy Bychawa.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z  2018 r. poz. 1152 z późn. zm.);

2) „umowie” należy przez to rozumieć umowę, o której mowa w art. 6 ustawy.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSI ĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż
0,3 m3 na dobę do nieruchomości na warunkach o których mowa w art. 6 ustawy;

2) w przypadku dostarczania wody z posiadanej  sieci wodociągowej,  zapewnić  dostawę  wody pod
ciśnieniem  nie  mniejszym  niż  0,05  MPa  mierzonego  u  wylotu  na  zaworze  za  wodomierzem
głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować  do  posiadanej  sieci  kanalizacyjnej  ścieki  wprowadzane  przez  odbiorców  usług
w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę;

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5.1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę
zawartą  między  przedsiębiorstwem wodociągowo -  kanalizacyjnym a  odbiorcą  usług,  zgodnie  z art.  6
ustawy.



2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług kompletnego wniosku
o zawarcie umowy, o którym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie
w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
3. Przedsiębiorstwo  wodociągowo  –  kanalizacyjne  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej
aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
4.   Umowa o zaopatrzenie w wodę  (i)  lub odprowadzanie ścieków może być  zawarta na czas
określony lub nieokreślony.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę  i  odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym powinien określać:

1) imię,  nazwisko  (lub  nazwę)  PESEL lub  REGON,  numer  NIP (o  ile  wnioskodawca  prowadzi
działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie  wnioskodawcy  czy  nieruchomość  jest  podłączona  do  sieci  wodociągowej

przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie  czy  nieruchomość  jest  podłączona  do  sieci  kanalizacyjnej  przedsiębiorstwa

wodociągowo –  kanalizacyjnego,  czy  też  wprowadza  ścieki  do  zbiornika  bezodpływowego  lub
przydomowej oczyszczalni ścieków,

5) oświadczenie  wnioskodawcy  o  wielkości  zapotrzebowania  na  wodę  oraz  na  jakie  cele  będzie
ją wykorzystywał,

6) oświadczenie  wnioskodawcy  jakiego  rodzaju  ścieki  będą  odprowadzane  przez  wnioskodawcę
na podstawie zawartej umowy;

7) oświadczenie  określające  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  albo  oświadczenie  o  korzystaniu
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§  7. Wniosek  właściciela  lub  zarządcy  budynku  wielolokalowego  lub  budynków  wielolokalowych  o
zawarcie  umowy o zaopatrzenie w wodę  przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą
korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres
osoby  korzystającej  z  lokalu,  co  do  której  składany  jest  wniosek  o  zawarcie  umowy
wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;
3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o

których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat
wynikających  z  taryf  za  dokonywane  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne
rozliczenie;

4) schemat  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  w  budynku  wielolokalowym  za  wodomierzem
głównym wraz  z  określeniem lokalizacji  wszystkich  punktów  czerpalnych  w obrębie  budynku
wielolokalowego.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W
TARYFACH

§ 8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią:  wodomierz
główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody lub ilości ustalone w umowie.
2. Częstotliwość  okresów rozliczeniowych określa  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych,  podanych do wiadomości  publicznej  taryf  w Biuletynie Informacji  Publicznej  Wód



Polskich
i Urzędu Miejskiego w Bychawie, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich
rodzajach ani wysokości.

§  9.1. 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 określa w fakturze, zgodnie z zawartą  umową
o zaopatrzenie w wodę (i) 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 odrębne umowę  o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków.

§ 10. 1. Uchylony 
2. Rozliczenia  za  wodę  pobraną  na  cele  przeciwpożarowe dokonywane są  za  okres  kwartalny
na  podstawie  informacji  przekazywanych  przez  przedstawicieli  poszczególnych  jednostek  OSP
działających na terenie gminy Bychawa oraz pisemnej deklaracji Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁ ĄCZANIA DO SIECI

§11.1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą;
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.

3. Jeżeli  są  spełnione  warunki  techniczne  umożliwiające  przyłączenie  nieruchomości  do  sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie później niż 30 dni od otrzymania kompletnego
wniosku wydaje warunki  przyłączenia do sieci.  W sprawach skomplikowanych termin wydania
warunków może ulec  wydłużeniu do 60 dni.
4. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci  wodociągowej lub kanalizacyjnej;
3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
4) termin ważności wydanych warunków.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKRE ŚLAJĄCE MOŻLIWO ŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§12.1. Techniczne możliwości  dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne  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 PE o średnicy min. DN 40 mm oraz o dopuszczalnym
ciśnieniu roboczym min. 1 MPa;

2) w miejscu włączenia  do  sieci  wmontować  opaskę  do  nawiercania pod ciśnieniem oraz zasuwę
odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować;

3) uwzględniając  strefę  przemarzania  gruntu,  przebieg i  zagłębienia  przewodów w gruncie  należy
prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;

4) przyłącza  kanalizacyjne  należy  wykonać  z  rur  litych  PCV  o  średnicy  min.  DN  160  mm
o odpowiedniej klasie sztywności w zależności od przenoszonych obciążeń;

5) przy  urządzeniach  zlokalizowanych  poniżej  poziomu  sieci  kanalizacyjnej  należy  przewidzieć
pośredni  sposób  odprowadzania  ścieków  za  pomocą  urządzeń  typu  mini  przepompownie,
rozdrabniarki;

6) w  przypadku  kanalizowania  piwnic  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  należy  wyposażyć
w urządzenia przeciwzalewowe.

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
min. 1,5%;

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

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU,

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCI ĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO
PRZYŁĄCZA

§  13.1. Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  dokonuje  sprawdzenia  zgodności
wykonanych  prac
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz 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 siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór robót budowlanych zanikających (ulegających zakryciu, zasypaniu), w tym częściowo
zanikających  (zasypaniu),  podmiot  przyłączany  jest  zobowiązany  zgłaszać  przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu przed ich zakryciem/zasypaniem.
4. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w stosownym protokole, w którym umieszcza się;

1) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;
2) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru.

5. Protokół  końcowy  stanowi  potwierdzenie  prawidłowości  wykonania  podłączenia  i  jego
podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
6.   W przypadku odbioru negatywnego sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek
wykonanych przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu uchybień.

ROZDZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CI ĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY

I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW



§  14.1. 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
i 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, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;

3) 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.

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

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNO ŚCI SPOSOBY
ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTY CZĄCYCH W

SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCE Ń

W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 16.Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  zobowiązane  jest  do  wyznaczenia  komórki
organizacyjnej lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się
o przyłączenie do sieci, w tym:

1) informowanie o prawach i obowiązkach w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) przyjmowania reklamacji;
3) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów

umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 17.1. 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 godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, 
-  były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na
jego stronie internetowej.

2. Uchylony 
3. O ocenie jakości wody decyduje wynik badania laboratoryjnego próby pobranej w obecności
przedstawicieli  przedsiębiorstwa  i  odbiorcy  usług.  Pobór  próby  odbywa  się  przy  wodomierzu
głównym
w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od dokonania telefonicznego zgłoszenia.

§ 18.  1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody,
odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym usługa została
nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
2. Reklamacja  może  zostać  wniesiona  również  w  innych  niż  wymienione  w  ust.  1  przypadkach
niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy oraz adres odbiorcy;
2) przedmiot reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) zgłoszenie roszczenia o upust;
5) numer i datę umowy;
6) podpis wnioskodawcy.

4. Zgłoszona  reklamacja  wymaga  pisemnego  potwierdzenia  jej  przyjęcia  oraz  ewidencji  w  rejestrze
reklamacji prowadzonym przez przedsiębiorstwo.
5.  Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie trzydziestu dni od
dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź powinna zawierać:

1) nazwę przedsiębiorstwa;
2) powołanie podstawy prawnej;
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;
4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;
5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego

przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia,
a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu lub należności.
9. Uchylony

§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje w swojej siedzibie i na stronie internetowej o:

1) aktualnie obowiązujących na terenie gminy Bychawa taryfach;
2) tekście jednolity  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na

terenie gminy Bychawa;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) aktualnym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPO ŻAROWE

§ 20. Uprawnionymi  do  poboru  wody  na  cele  przeciwpożarowe  z  sieci  będącej  w  posiadaniu
Przedsiębiorstwa jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 21.1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany

jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim z opomiarowanych hydrantów



przeciwpożarowych

2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana
jest dla innych odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości
pobranej wody.
3. Pobór wody z urządzeń wodociągowych  dla zabezpieczenia celów przeciwpożarowych możliwy
jest
w  zakresie  nie  przekraczającym  maksymalnych  ilości  wydobywanej  wody,  zatwierdzonych  w
wydanym pozwoleniu wodno-prawnym.
4. Ilość wody pobranej na cele ppoż. wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru
jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę  Państwowej 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 dzień po zdarzeniu.


