
UCHWAŁA NR XXXIV/720/2021 

RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

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

Nakło nad Notecią 

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

z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co 

następuje: 

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

Nakło nad Notecią, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr LIII/1046/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018r. 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

i Gminy Nakło nad Notecią". 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy

Nakło nad Notecią.

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta

i gminy Nakło nad Notecią.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz

odbiorców usług.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia7 czerwca

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pozostałe

pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu

o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania

ścieków ma obowiązek:

1. Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do

realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym

w szczególności z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z  dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, i odprowadzania ścieków

w sposób ciągły i niezawodny. Minimalna ilość wody dostarczanej przez spółkę na dobę to

2000 m3/dobę, na rok 700 000 m3/rok. Roczna ilość przyjmowanych ścieków przez spółkę to

1.100.000 m3. Ciśnienie wody dostarczanej przez spółkę wynosi 3,5 bara.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/720/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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2. Zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,

3. Dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy o treści

ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą

i niniejszym regulaminem.

4. Odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według

zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym

regulaminem

5. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną

przez inwestora dokumentację techniczną.

6. Zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze

technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

7. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,

8. Prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

9. Zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych

i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości

odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

10. Zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

wynikających z ustaleń uchwalonego przez Gminę studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

11. Na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku

stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.

§ 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

ma prawo:

1. Wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach

określonych w art. 7 ustawy,

2. Przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączania

do sieci
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3. Przeprowadzania kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,

4. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora

dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i sanitarnego.

Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek:

1. Korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń

w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody

w sieci, w tym w skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody

z instalacji centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu

w należytym stanie,

2. Korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń

w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji

wskazanych w art. 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać

warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy;

3. Umożliwiać realizację uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, o których

mowa w art. 7 ustawy;

4. Prawidłowo zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do

lokalizacji wodomierza głównego), pozostałe wodomierze oraz urządzenie pomiarowe, a także

zapewnić łatwy dostęp do tych przyrządów;

5. Zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach

technicznych w instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość

pobieranej wody i odprowadzonych ścieków, a także przeznaczenie wody;

6. Powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na

zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bez uzgodnienia tego

z przedsiębiorstwem, w tym nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym

zlokalizowana jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna.

7. Zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach

wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
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8. Pokryć koszty ponownego wykonania czynności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

w przypadku braku możliwości wykonania uprawnień wymienionych w pkt 3 z winy odbiorcy

usług, gdy poprzedni termin został uzgodniony z odbiorcą usług;

9. Pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usługi ekspertyzy wodomierza głównego

w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie.

§ 7. Odbiorca usług ma prawo do:

1. Odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

2. Nieprzerwanego odprowadzania ścieków;

3. Bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw

w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8;

4. Zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa

w Rozdziale 9.

Rozdział 3.

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy

między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie

umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na

pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przyłączenia do sieci każdej nieruchomości, jeżeli są

spełnione warunki przyłączenia do sieci określone w nin. regulaminie oraz istnieją warunki

techniczne do świadczenia usług. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza

lokalem przedsiębiorstwa, 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 2020 r. poz. 287).

Rozdział 4.

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

§ 9. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca 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

określona zgodnie z art. 27 ustawy.
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2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się

w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust.3

ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na

podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej

w umowie.

3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia

w inny sposób.

Rozdział 5.

Warunki przyłączania do sieci

§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się

o przyłączenie do sieci;

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym

jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma

zostać przyłączony do sieci;

4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych,

technologicznych, przeciw-pożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów

średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe

i przemysłowe;

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do

istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 6.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11. 1. Warunki, o których mowa w rozdziale 5, określają co najmniej:

1) Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania

wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
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2) Informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający

się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza.

2. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są

ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania

3. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo

wodociągowo- kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić

odmowę ich wydania, w terminie:

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych

przypadkach.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim

zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia

przyczyn tego przedłużenia.

5. Kolejność przyłączania do sieci poszczególnych odbiorców będzie realizowana indywidualnie

na podstawie uzgodnień Inwestora z przedsiębiorstwem Wodno - kanalizacyjnym

§ 12. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do

sieci, na wniosek zgodny §10. pkt 1 jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się

o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia

do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru

wykonanego przyłącza

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności

wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną 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 dwudniowym wyprzedzeniem.
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3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu,) w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu),

podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu

przed zakryciem (zasypaniem)

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 14. 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 poprzez media, sms lub osobiście odbiorców usług o takich

przypadkach 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 usługo 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, o ile jest to możliwe.

Rozdział 9.

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

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub

osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się

o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz

wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również

o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym konieczności przedstawiania

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe

jest zawarcie umów.

§ 16. 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
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3. Godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji

Były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na

jego stronie internetowej.

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego

stronie internetowej udostępnione były następujące:

1. Dokumenty w aktualnym brzmieniu:

a) Taryfa

b) Niniejszy regulamin

c) Tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz

z aktami wykonawczymi,

2. Informacje dotyczące:

a) Szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe

jest zawarcie umów

b) Procedury reklamacyjnej

c) Sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:

- Odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

- Odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy

przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości

do sieci.

§ 18. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia

do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez

nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.

2. Reklamacje powinny zawierać:

a) Imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,

b) Przedmiot reklamacji,

c) Uzasadnienie,

d) Informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
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3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia

zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą,

spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot

zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na mocy umowy zawieranej

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne a Gminą Nakło nad Notecią.

§ 20. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

§ 21. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru

określa pisemna informacja składana przez komendanta straży pożarnej, która stanowi podstawę

do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

a Gminą Nakło nad Notecią.
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Nakle nad Notecią uchwałą Nr XXX/639/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

przyjęła „Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta

i Gminy Nakło nad Notecią”, który przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy postanowieniem

BD.RZT.71.5.2021 z dnia 24 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt

Regulaminu. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) po uzyskaniu opinii

organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania

ścieków. Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczas

obowiązującego, wynika ze zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków i konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących

regulacji prawnych.
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