Podpisany przez:
Michal Mlotek
dnia 24 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/369/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713
z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. 202 r., poz. 2028 t.j.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) Rada Miejska
w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Projekt regulaminu, o którym mowa w § 1, zostanie przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o czym
zostanie zawiadomione przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Młotek
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/369/21
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 24 maja 2021 r.
PROJEKT Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na
terenie Gminy Miejskiej Iława oraz odbiorców usług z terenu Gminy Miejskiej Iława z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym
w szczególności Ustawa.
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) Dostarczyć wodę do nieruchomości odbiorcy usług, zgodnie z zawartą umową oraz wydanym warunkami technicznymi
przyłączenia nieruchomości o ciśnieniu nie mniejszym ni z 0,05 MPa w miejscu włączenia do sieci,
2) Dostarczyć wodę do nieruchomości odbiorcy usług, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości zgodnie z zawarta
umową oraz wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3 na dobę,
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 0,3 m3 na dobę,
4) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom określonym
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy, w tym między innymi o parametrach nieprzekraczających
wymienionych wartości: Escherichia coli /100 ml wody - 0 jtk, bakterie grupy coli/100 ml wody - 0 jtk, Enterokoki/100ml ody –
0 jtk, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 0C/1 ml wody – 100 jtk, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 0C/1 ml wody - 20 jtk,
barwa, smak i zapach - akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, mętność – akceptowalna przez
konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (1,0 NTU), stężenie jonów wodoru (pH) – 6,5-9,5 mg/l, przewodność elektryczna
właściwa w 25 0C – 2,500μS/cm, jon amonowy – 0,5 mg/l, utlenialność – 5,0 mg/l O2 , twardość (CaCO3) - 60-500 mg/l,
azotany - 50mh/l, azotyny - 0,5 mg/l, chlorki – 250 mg/l glin –200 μ/l, chlor wolny - 0,3 mg/l, mangan - 50 μg/l, ołów - 10 μg/l,
siarczany - 250 mh/l, żelazo-200 μ/l,
5) Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków
6) Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną dokumentację techniczną,
7) Prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
jest
obowiązane
do
zawarcia
umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła
z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. W przypadku, gdy dostawa wody albo odprowadzanie ścieków dotyczy budynków wielolokalowych, umowa zawierana jest:
1) z właścicielem lub z zarządcą budynku wielolokalowego;
2) z osobami korzystającymi z lokali, na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli zostały spełnione
warunki wynikające z przepisu art. 6 ust. 6 ustawy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych
warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających
podpisanie umowy.
5. Postanowienia
umów
zawieranych
przez
przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych
oraz postanowień niniejszego regulaminu.
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6. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza
nim, w tym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy
w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
7. Umowa zawiera w szczególności postanowienia, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od
lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach
prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru
(osiedla, dzielnicy, wsi, miasta).
3. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wskazuje w fakturze.
§ 6. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi taryfa, wprowadzona
zgodnie z procedurą określoną w ustawie, zawierająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków,
określone zgodnie z art. 27 ustawy.
2. W umowie wskazana jest taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy z odbiorcą usług. Zmiana taryf nie wymaga zmiany
umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozlicza osobę korzystającą
z lokalu w budynku wielolokalowym na podstawie wskazań wodomierza odliczającego zamontowanego na instalacji wewnętrznej,
na warunkach wynikających z umowy.
4. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 7. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się
o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości
świadczenia usług.
2. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający
się o przyłączenie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust.4 ustawy, może zawierać:
1) numer telefonu;
2) adres poczty elektronicznej;
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków;
5) informację o posiadaniu własnego ujęcia wody;
6) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pełnomocnika – pisemne upoważnienie
inwestora wnioskodawcy dla pełnomocnika.
4. Celem złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków dostępnych w siedzibie
oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje bądź odmawia ich wydania,
w terminach określonych w ustawie.
6. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków
przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust.4 ustawy, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.
7. Warunki, o których mowa w ust. 5, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
3) dodatkowe wymagania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
4) załącznik graficzny;
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.
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8. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu
się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w ustawie.
Rozdział 6.
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 8. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniony od:
1) Istnienia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa;
2) Możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wody nadającej się do spożycia (wydajność
stacji uzdatniania wody) przez ludzi lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność
oczyszczalni);
3) Możliwość zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;
4) Posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” o ile spełnione są przesłanki
określone w ust. 1.
3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
1) Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu. W uzasadnionych
przypadkach przyłącze może być wykonane z innych materiałów przeznaczonych do przesyłu wody;
2) W miejscu włączenia do sieci należy wmontować nawiertkę;
3) Wymagana zasuwa odcinająca przed granicą działki inwestora;
4) Zestaw
wodomierzowy
projektować
na
konsoli
wodomierzowej
wewnątrz
budynku.
W uzasadnionych przypadkach zestaw wodomierzowy można zaprojektować bez konsoli wodomierzowej. Dopuszcza się
zainstalowanie zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie działki inwestora.
5) Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci – zawór
antyskażeniowy;
6) Zabezpieczenie pomieszczenia w którym znajduje się zestaw wodomierzowy przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz
dostępem osób niepowołanych;
7) Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu, o grubości ścianki
dostosowanej do obciążenia terenu w którym zlokalizowane są przewody;
8) Wymagana studnia rewizyjna przy granicy działki po stronie inwestora;
9) W przypadku skanalizowania pomieszczeń położonych poniżej rzędnych terenu studni kanalizacji sanitarnej należy zastosować
urządzenia zabezpieczające pomieszczenia budynku przed zalaniem przez ścieki na skutek ich spiętrzenia w sieci
kanalizacyjnej.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO
PRZYŁĄCZA
§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu
sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu
sporządzony plan, celem sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, czy uwzględnia wydane warunki
przyłączenia do sieci.
2. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.
3. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są przeprowadzane
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego wniosku o odbiór, złożonego w przedsiębiorstwie
wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym osiągnięciem gotowości do odbioru.
4. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu)
podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
następuje montaż przyrządów pomiarowych.
7. Protokół końcowy jest potwierdzeniem prawidłowego wykonania podłączenia i jego otrzymanie obliguje odbiorcę usług do
podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
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Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW
DOSTARCZANEJ WODY I WPPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKÓW
§ 10. 1. Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne
ma
obowiązek
poinformowania
odbiorców
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej 2dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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 przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych
w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi
przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując
lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę
swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu
poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje 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
§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych
informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
2) występujących
zakłóceń
w dostawach
o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

wody

i/lub

w odprowadzaniu

ścieków,

w tym

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§ 12. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te
usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana niezwłocznie, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia
reklamacji.
3. Reklamacja może zawierać:
1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu zgłaszającego reklamację;
2) przedmiot reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie
nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej
doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
§ 13. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub na jego stronie internetowej winny być udostępnione
wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Iława taryfy,
2) obowiązujący tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
3) aktualne wyniki z przeprowadzonych analiz jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 14. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
przez podmioty uprawnione dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, z sieci
istniejących hydrantów na terenie Gminy Iława.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
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3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej po każdorazowym pobraniu wody z sieci.
4. Okresy rozliczeniowe za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo –
kanalizacyjnym, a Gminą Miejską Iława zostaną ustalone w umowie pomiędzy stronami.
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UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały wypełnia ustawowy wymóg przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków przez Radę Miejską w Iławie. Projekt regulaminu określa obowiązki i prawa Iławskich Wodociągów Spółka z o.
o. w zakresie wykonywania zadań statutowych.
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