
  

UCHWAŁA NR XXXII/67/21 

RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary 

o statusie miejskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 

poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żary o statusie 

miejskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Żarach 

z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na 

terenie Gminy Żary o statusie miejskim. 

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

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 

Marian Popławski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 października 2021 r.

Poz. 2044



Załącznik 

do uchwały Nr XXXII/67/21 

Rady Miejskiej w Żarach 

z dnia 30 września 2021r. 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego działającego 

na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. 1. Użyte w regulaminie skróty oznaczają: 

1) „ustawa” – ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028). 

2. Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego 

rzędu, w tym w szczególności ustawa. 

3. Postanowienia regulaminu odnoszące się do taryfy, znajdują zastosowanie do taryfy tymczasowej 

w rozumieniu ustawy. 

Rozdział 2. 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek świadczyć usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

w sposób zgodny z przepisami ustawy, niniejszego regulaminu oraz zawartej umowy. 

2. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek 

zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług: 

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie 

z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, w ilości nie mniejszej niż 0,3m3/dobę, o ciśnieniu umożliwia-

jącym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05MPa, mierzonym u wylotu zaworu za wodomierzem 

głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym, w granicach technicznych możliwości świadczenia 

usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej 

odbiorcy usług, o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

nieprzekraczającej niżej wymienionych parametrów: 

Mętność NTU 1,0 

Barwa mgPt/l 5 

Odczyn pH 6,5-9,5 

Jon amonowy NH4
+ mg/l 0,5 

Azotyny NO2
- mg/l 0,5 

Azotany NO3
- mg/l 50 

Żelazo µg/l 200 

Mangan µg/l 50 

2) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi; 

3) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym 

regulaminie. 

3. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia 

następującego minimalnego poziomu świadczonych usług: 
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1) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości, dla 

której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci w granicach technicznych 

możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza kanalizacyjnego oraz 

instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3/dobę. 

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo 

– kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub 

przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń 

w sposobie korzystania z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wystąpieniem 

katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie 

klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1897). Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje 

odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Rozdział 3. 

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

§ 4. 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. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym w postaci 

ogólnych warunków umów. 

3. Umowę zawiera się z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła 

z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług 

projekt umowy, w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 

obowiązujące: wzory wniosków o zawarcie umowy oraz wzorce umowne, w szczególności Ogólne Warunki 

Umów, o ile się nimi posługuje. 

6. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta z osobą, o której mowa 

w ust. 3 w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego lub innym punkcie obsługi klienta albo na 

odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. 

§ 5. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub 

nieokreślony. 

2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez przedsiębiorstwo nowej taryfy lub grupy taryfowej. 

3. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami 

usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień 

regulaminu. 

Rozdział 4. 

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

§ 6. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wskazania 

wodomierza głównego, wskazania urządzenia pomiarowego, przeciętne normy zużycia. 

2. Długość okresu obrachunkowego określa umowa. 

3. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do 

której zaliczony został odbiorca usług, wymaga podania taryf do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami 

ustawy. 

4. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 

z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania 

odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 2044



5. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie 

obowiązującą taryfę. 

§ 7. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody 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 wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego 

budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

§ 8. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo – 

kanalizacyjnemu pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Wniosek powinien zawierać w szcze-

gólności dane zgodne z art. 19a ust. 4 ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego 

się o przyłączenie do sieci także, wówczas kiedy to jest wniosek nieoparty na wzorze, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 

3. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – 

kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, 

w terminach określonych w ustawie. 

§ 9. 1. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać: 

1) informacje wskazane przepisem art. 19a ust. 4 ustawy; 

2) lokalizację nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci; 

3) miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek wodo-

mierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej; 

5) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

6) termin ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci; 

7) sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

8) wykaz dokumentów. 

2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 9 ust.1 regulaminu, powinny ponadto zawierać, co 

najmniej: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane; 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez 

którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne; 

3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego 

lub przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub 

przepompowni ścieków. 

3. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym 

i przyłączem kanalizacyjnym. 

Rozdział 6. 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH 

§ 10. 1. Dostępność usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest uzależniona od: 
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1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsię-

biorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego; 

2) możliwości technicznych istniejących urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego 

wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne 

możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia 

przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków 

(wydajność oczyszczalni); 

3) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci, w przypadku 

spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust. 1. 

3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług: 

1) w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu: wielo-

letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, niniejszy regulamin; 

2) poprzez System Informacji Przestrzennej, który umożliwia dostęp do e-usług oraz udostępnia bazy 

danych dotyczących przebiegu sieci wodno - kanalizacyjnych, dostępnej w ramach przeglądarki internetowej. 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – 

KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 11. 1. Odbiory techniczne przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, dokonywane 

są dwuetapowo, tj. jako odbiór częściowy w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych oraz odbiór 

końcowy. 

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz 

z planem sytuacyjnym. 

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli stron. 

4. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). Przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia. 

6. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 

i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w sporządzanych proto-

kołach w formie pisemnej. 

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

1) datę odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, 

kanalizacyjne); 

3) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 

4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru; 

5) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a sposobem realizacji 

przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. 

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

strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. 
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Rozdział 8. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa 

dni przed planowanym terminem o: 

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody; 

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody; 

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować 

odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach 

w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może 

o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsię-

biorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować 

o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

Rozdział 9. 

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY 

REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI 

ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 13. 1. Odbiorca ma prawo do uzyskania od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wszelkich 

informacji dotyczących: 

1) realizowanych przez przedsiębiorstwo usług; 

2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, umowy o zaopatrzenia w wodę lub 

odprowadzania ścieków i innych wiążących odbiorcę dokumentów; 

3) przewidywanych zakłóceń w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków; 

4) planowanych przerw w świadczeniu usług; 

5) aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących na terenie gminy; 

6) tekst regulaminu; 

7) tekst ustawy. 

§ 14. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz 

wysokości opłat za te usługi. 

2. Reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie 

przedsiębiorstwa lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odbiorca usług powinien złożyć reklamację niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności stanowiących jej 

podstawę, celem umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie bez zbędnej zwłoki. 

4. W przypadku złożenia reklamacji przedsiębiorstwo powinno niezwłocznie przystąpić do jej rozpatrzenia 

celem zweryfikowania okoliczności wskazanych w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez przedsiębiorstwo 

powinno nastąpić w terminie do 21 dni od dnia jej wpływu do przedsiębiorstwa. W szczególnych przypadkach, 

wymagających dodatkowych ustaleń, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni. 

5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie 

odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile odbiorca wskaże taką formę. 
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§ 15. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Żary o statusie miejskim taryfy; 

2) tekst „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Gminy Żary 

o statusie miejskim; 

3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

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

Rozdział 10. 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 16. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych 

posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych 

zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

2. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa 

pisemna informacja składana przez jednostkę straży pożarnej, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną 

wodę. 
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