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UCHWAŁA NR XXXIII/330/2021
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pyskowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala
się, co następuje:
§ 1. Po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pyskowice, przyjmuje się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Pyskowice stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach
nr VI/64/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Pyskowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Jolanta Drozd
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/330/2021
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
PYSKOWICE
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego
na terenie Gminy Pyskowice oraz odbiorców jego usług.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć 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).
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
minimalnego poziomu świadczonych usług:

ma

obowiązek

zapewnienia

następującego

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości pod ciśnieniem nie mniejszym niż
0,05 MPa, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
2) należytej jakości dostarczanej wody o parametrach określonych w załączniku do Regulaminu,
3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości,
w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o umowę
zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.
2. Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę) wnioskodawcy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę.
§ 5. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący lokalu znajdującego się na nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, powinien zawierać elementy wskazane
w § 4 ust. 2, a ponadto:
1) imię i nazwisko oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do którego składany jest wniosek
o zawarcie umowy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 6. 1. Ilość pobranej wody ustala się:
1) na podstawie wskazań wodomierza głównego,
2) w przypadku braku wodomierza głównego - na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,
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3) w przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego - na podstawie średniego zużycia
wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to
możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania
wodomierza.
2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się:
1) na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
2) w przypadku braku urządzenia pomiarowego - na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej
lub określonej w umowie.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 7. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia
do sieci do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne
przyłączenia do sieci.
3. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać:
1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej,
3) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 8. 1. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają techniczne
możliwości istniejących urządzeń będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia
kanalizacyjnych, gdy spełnione są następujące warunki techniczne:

dostęp

do

usług

wodociągowo-

1) parametry techniczne posiadanych urządzeń wodociągowych, czyli przepustowość i ciśnienie panujące
w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości, zapewniają odbiorcy usług dostarczanie wody
w minimalnej ilości i pod ciśnieniem,
2) parametry techniczne posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, czyli przepustowość w miejscu
planowanego przyłączenia nieruchomości oraz technologia oczyszczania ścieków, zapewniają odbiorcy
usług odprowadzanie ścieków w minimalnej ilości,
3. W celu uzyskania dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych należy wykonać przyłącze
o parametrach technicznych zgodnych z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej przy uwzględnieniu:
1) posadowienia przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem, z zachowaniem
normatywnego spadku w kierunku spływu oraz prowadzenia przyłącza najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
2) dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych,
3) braku drzew oraz obiektów małej architektury na trasie przyłącza.
4. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) średnica przyłącza wodociągowego nie może być mniejsza niż 32 mm,
2) przyłącze wodociągowe należy wyposażyć w układ pomiarowy,
3) średnica przyłącza kanalizacyjnego nie może być mniejsza niż 160 mm,
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4) przy przyłączach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni
sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń pompowych.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 9. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci.
2. Określone w warunkach przyłączenia do sieci próby, odbiory częściowe i odbiory końcowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego),
na
podstawie
pisemnego
zgłoszenia
odbiorcy,
złożonego
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. Próby i odbiory częściowe powinny nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.
4. Odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające zakryciu (tzw. prace
zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
§ 10. 1. Po zgłoszeniu przez wnioskodawcę gotowości do odbioru końcowego, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
2. Dokonanie odbioru przyłączy potwierdzane jest w formie pisemnej protokołem odbioru końcowego,
podpisanym przez przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz osobę ubiegającą
się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO
SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz o terminie przywrócenia
funkcjonowania sieci, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców
usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz wskazać planowany termin przywrócenia funkcjonowania sieci, jeżeli przerwa lub
ograniczenie przekracza 8 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 12. W przypadku niedotrzymania parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo–
kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz na swojej stronie internetowej, a jednocześnie wskazać planowany termin
przywrócenia parametrów wody.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej
siedzibie oraz na swojej stronie internetowej:
1) informację o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących na terenie gminy;
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2) tekst Regulaminu;
3) aktualny tekst ustawy;
4) wyniki aktualnych analiz jakości wody,
5) adres mailowy służący do kontaktów i składania reklamacji.
§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich informacji
dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
4) zawarcia umowy.
§ 15. 1. Odbiorca
usług
ma
prawo
zgłaszania
reklamacji
dotyczących
niewykonania
lub nienależytego świadczenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, wysokości
naliczonej opłaty oraz prawidłowości funkcjonowania przyrządów pomiarowych.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w dowolnej formie, w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do protokołu lub w formie pisemnej, przesyłając
reklamację na adres przedsiębiorstwa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić
okoliczności uzasadniające reklamację, wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające
jej rozpatrzenie oraz podać dane umożliwiające kontakt z odbiorcą usług.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wpływu do
siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wstrzymania rozpatrzenia reklamacji
w przypadku zaniechania udostępnienia nieruchomości przez odbiorcę.
6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację
winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 16. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na
sieci wodociągowej.
§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę Pyskowice za wodę pobraną na
cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.
2. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, jednostka Straży
Pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości
pobranej wody.
3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy półroczne na
podstawie pisemnego oświadczenia właściwej jednostki Straży Pożarnej o ilości pobranej wody.
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Załącznik do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pyskowice
Parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości
wskaźników

1,2-dichloroetan/EDC

ug/l

3.0

Akryloamid

ug/l

0.10

Amonowy jon

mg/l

0.5

Antymon

ug/l

5.0

Arsen

ug/l

10

Azotany

mg/l

50

Azotyny

mg/l

0.1 w wodzie wprowadzanej do sieci

Badana cecha

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

Barwa

mg/l

akceptowalna dla konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian zaleca
się do 15 mg/l

Benzen

ug/l

1.0

Benzo (a) piren

ug/l

0.010

Bor

mg/l

1

Bromiany

ug/l

10

Bromodichlorometan

ug/l

15

Chloramina

mg/l

0.5

Chlorany

mg/l

-

Chlorek winylu

ug/l

0.50

Chlorki

mg/l

250

Chloroform/Trichlorometan

ug/l

30

Chloryny

mg/l

-

Chrom ogólny

ug/l

50

jtk/100ml

0

ug/l

50

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
Cyjanki ogólne
Enterokoki

jtk/100ml

0

ug/l

0.10

jtk/100ml

0

mg/l

1.5

Glin

ug/l

200

Indeks nadmanganianowy

mg/l

5.0

Kadm

ug/l

5.0

Magnez

mg/l

7-125

Mangan

ug/l

50

Mętność

NTU

akceptowalna dla konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian zaleca się
do 1.0 NTU

Miedź

mg/l

2.0

Nikiel

ug/l

20

jtk/1ml

bez nieprawidłowych zmian
100 jtk w wodzie wprowadzanej do
sieci

Ołów

ug/l

10

OWO

mg/l

bez nieprawidłowych zmian

Potas

mg/l

-

Epichlorochydryna
Escherichia coli
Fluorki

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po 72h
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µS/cm w 25°C

2500

ug/l

1.0

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości
wskaźników

Selen

ug/l

10

Siarczany

mg/l

250

-

akceptowalny dla konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian

Sód

mg/l

200

Srebro

mg/l

0.01

Stężenie jonów wodoru (pH)

pH

6.5-9.5

Suma chloranów i chlorynów

mg/l

0.7

Suma Pestycydów

ug/l

0.5

Suma THM

ug/l

100

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

ug/l

10

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)

mg/l

60-500

Wapń

mg/l

-

WWA

ug/l

0.1

Zapach

-

akceptowalny dla konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian

Żelazo

ug/l

200

Rtęć
Badana cecha

Smak

