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UCHWAŁA NR XXXIII/322/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Krzyż Wielkopolski
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2020 r., poz. 2028), po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Krzyż Wielkopolski wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
odbywa się na pisemny wniosek złożony przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien spełniać wymogi określone
w art. 19 a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać:
1) lokalizację nieruchomości podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
3) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;
4) zasady dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wykonanego
przyłącza.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uzależniona jest od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wynikających
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 oczyszczania
ścieków (wydajność oczyszczalni).”;
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3) uchyla się § 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krzyżu Wielkopolskim
(-) Jarosław Libera

UCHWAŁA Nr IV/29/2019
Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz.1152 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy
Krzyż Wlkp., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/295/2006 z dnia 30.01.2006r. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w
sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr IV/29/2019
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska na podstawie projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. przygotowała projekt regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, który przekazała do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając
o powyższym Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. Zgodnie z
art. 27a ww. ustawy organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przygotowanym zgodnie z art. 19 ust. 5
przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. „Regulaminie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyż Wlkp.”, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały, zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa Sp. z o.o. oraz Odbiorców usług tj. minimalny poziom usług świadczonych w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów, z odbiorcami usług,
sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączania do sieci,
warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych, sposób
dokonywania odbioru wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców usług, warunki dostarczania wody na cele
przeciwpożarowe.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy postanowieniem
nr BD.RET.070.157.2018.WN z dnia 5.10.2018 r. negatywnie zaopiniował projekt regulaminu
wskazując na nieprawidłowości w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Mając na uwadze powyższe postanowienie Zakład
Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp. przygotował poprawiony
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzyż
Wlkp. Projekt ten eliminuje wskazane w postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy nieprawidłowości w zakresie zgodności projektu regulaminu z przepisami
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne
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Załącznik do
Uchwały Nr IV/29/2019
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Krzyż Wlkp.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców usług.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia
7 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.
§ 4. Na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. funkcjonuje rozdzielcza sieć kanalizacyjna
składająca się:
1) z sieci kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane są wyłącznie wody
opadowe i roztopowe,
2) z sieci kanalizacji sanitarnej, do której mogą być odprowadzane wody zużyte na
cele bytowe lub gospodarcze, ścieki bytowe i ścieki przemysłowe w rozumieniu
ustawy.
§ 5. Wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych i
drenażowych uznawane jest za naruszające postanowienia art. 9 ust. 1 ustawy i może
powodować zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na podstawie art. 8 ust.1 pkt.3.
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Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 6. Przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

w

zakresie

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
do:
a) dostarczania odbiorcy usług wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości
nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę i pod ciśnieniem niemniejszym niż 0,1 MPa
mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na
przyłączu wodociągowym,
b) zapewnienia ciągłości dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków
określonych w niniejszym regulaminie,
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) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców
usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
6) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi
przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
7) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych,
8) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać
przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,
9) instalować i utrzymywać na swój koszt u odbiorcy usług wodomierz główny,
10) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
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11) 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,
12) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie
określonym przepisami ustawy,
13) na 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.
W

przypadku prawidłowego działania wodomierza koszty ekspertyzy ponosi

wnioskodawca – odbiorca.

Rozdział 3
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 7.1. 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 wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom
informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności
przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz
o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
4. 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.
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Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 8.1. 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.
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. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub)
odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
faktura.

Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci
§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku
dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz
zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,
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5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane
ścieki,

w

szczególności

określenie

jej

lokalizacji,

powierzchni,

sposobu

zagospodarowania, a także przeznaczenia.
6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci
i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30dni od dnia złożenia wniosku.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot
ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych
§

10.Jeżeli

przedsiębiorstwo wodociągowo

–

kanalizacyjne odmówi

przyłączenia

nieruchomości do sieci, 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.
§ 11.Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia
wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia kontroli tych prac przez podmiot ubiegający
się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
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Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru
wykonanego przyłącza
§ 12. 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.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu),
podmiot

przyłączany

jest

zobowiązany

zgłaszać

przedsiębiorstwu

wodociągowo-

kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Wynik odbioru robót ulegających zakryciu jest potwierdzany przez strony wpisem w
karcie przebiegu robót lub protokole częściowego odbioru robót.
5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo Budowlane, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu
zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
6. Po zakończeniu robót sporządzany jest protokół końcowy odbioru technicznego przyłącza
przy udziale przedstawiciela inwestora i przedsiębiorstwa wodociągowego.
7. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
1)

Datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:

wodociągowe,

kanalizacyjne),

średnicy,

materiałów

i

długości,

rodzaj

odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
3)

skład komisji,

4)

adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

5)

podpisy członków komisji.

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
§13.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 lub 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 inny zwyczajowo przyjęty
sposób,
3) o ile jest to możliwe, 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.
§ 14.1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie
internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2dni 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.
§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne
w przypadku, gdy:
1) jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w
przepisach prawa, w szczególności w ustawie i w wydanych do niej przepisach
9

wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z ustawy,
2) wystąpiło nielegalne odprowadzenie ścieków,
3) stwierdzono naruszenie art.9 ust.1 i 2 ustawy.

Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzaniu ścieków
§ 16.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 o konieczności przedstawiania
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe
jest zawarcie umów.
§ 17. 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.
§ 18. 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,
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c) tekst ustawy 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.
§ 19. 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:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informacje, co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
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
§ 20.Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na mocy umowy
zawieranej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne a Gminą Krzyż Wlkp.
§ 21. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.
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§ 22. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa
dokonywane jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, z opomiarowanych
hydrantów przeciwpożarowych.
§ 23. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty
poboru określa pisemna informacja składana przez jednostkę straży pożarnej w Gminie Krzyż
Wlkp., która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym, a Gminą Krzyż Wlkp.
§ 24. 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.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.104.2019.22
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 marca 2019 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.)
orzekam
nieważność § 12 ust. 5 oraz § 15 załącznika do uchwały nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu
Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski - ze względu na istotne naruszenie
prawa.
Uzasadnienie
Uchwałę nr IV/29/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim podjęła na sesji
w dniu 31 stycznia 2019 r. Przedmiotowy regulamin został uchwalony w formie załącznika do uchwały
i dalej powoływany będzie jako „Regulamin”.
Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1152 ze zm.).
Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 lutego 2019 r.
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru stwierdził,
co następuje:
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze
zm.), zwanej dalej: „u.z.w.o.ś.”. Zgodnie z tym przepisem rada gminy uchwala regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków. W myśl art. 19 ust. 5 u.z.w.o.ś. regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług, w tym: 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 2) warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług; 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 4) warunki
przyłączania do sieci; 5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych; 6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru
wykonanego przyłącza; 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 8)
standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 9) warunki dostarczania
wody na cele przeciwpożarowe.
Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wprost wynika z zapisów
art. 19 ust. 4 u.z.w.o.ś. Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa
miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie. Z kolei przepis art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obliguje organy władzy
publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Zasada praworządności wyrażona
w art. 7 w związku z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żeby materia regulowana
wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego
upoważnienia. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy
upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego
wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
14 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2058/11). Z konstytucyjnej zasady praworządności i legalności aktów
prawa miejscowego należy wyciągnąć także wniosek o zakazie powtarzania w aktach prawa miejscowego
zapisów ustaw i ich modyfikacji, co potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyżej cytowanym
wyroku: powszechnie obowiązujący porządek prawny zostaje naruszony w stopniu istotnym nie tylko
poprzez regulowanie przez gminę jeszcze raz tego, co zostało już uregulowane w źródle powszechnie
obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego, co możliwe jest tylko w granicach
wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego.
Zastrzeżenia organu nadzoru budzi przepis § 12 ust. 5 Regulaminu, zgodnie z którym „przed
zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym
w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, w dwóch
egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do
odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej”.
W ocenie organu nadzoru powyższe postanowienie nie znajduje uzasadnienia prawnego i wykracza
poza upoważnienie ustawowe. Rada nie może normować w przedmiotowej uchwale kwestii czynności
i opracowań geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych lub
kanalizacyjnych, albowiem ta materia została uregulowana w aktach prawnych wyższego rzędu.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.z.w.o.ś. realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej,
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia
na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Budowa przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., zwanej
dalej „Prawem budowlanym”) bądź zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt 1a w związku
z art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego), do którego należy dołączyć oświadczenie o prawie do
dysponowania terenem na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki,
a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, a ponadto projekt
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego). Oprócz tego
przepis art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego pozwala inwestorowi - zamiast dokonania zgłoszenia
dotyczącego omawianych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 - wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Stosownie do zapisów art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę, a także obiekty, o których mowa m.in. w art. 29 ust. 1 pkt 20 (a zatem przyłącza wodociągowe
i kanalizacyjne), podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Jak wynika z zapisów art. 43 ust. 1a
pkt 1 Prawa budowlanego, obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega
przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej
działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej. W dalszej części omawianego przepisu art. 43 Prawa
budowlanego ustawodawca postanowił, że zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1,
należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do
inwestora (ust. 1b), jak również, że obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu,
wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem (ust. 3).
Z kolei przepis art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego upoważnia ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze
rozporządzenia, rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. Na podstawie tego przepisu wydane zostało rozporządzenie Ministra
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133). Rozporządzenie to odnosi się m.in. do kwestii sporządzania operatu geodezyjnego wchodzącego
w skład dokumentacji budowy, zastrzegając, że operat taki powinien zawierać dokumentację geodezyjną
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia
poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Zaznaczyć należy, że opracowania i czynności
geodezyjne, o których mowa w rozporządzeniu, wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Z kolei ogólne przepisy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, obejmujących
m.in. wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa, zawiera ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.). Ustawa ta
normuje także sprawy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci.
Podsumowując, to z ustaw i przepisów wykonawczych w randze rozporządzenia wynika, jakie
dokumenty, w tym natury geodezyjnej, są niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego. Powołane wyżej akty wskazują również podmioty uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych oraz podmioty, których odpowiedzialność ogranicza się jedynie do zapewnienia wykonania
nałożonych w tym zakresie obowiązków. Uwzględnić też należy, że z art. 6 ust. 2 u.z.w.o.ś. wynika
powinność zawarcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy z każdą osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy
(por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 1110/17).
W świetle powyższego brak jest podstaw do uznania, że norma kompetencyjna zawarta
w art. 19 ust. 3 i 5 u.z.w.o.ś. przyznaje radzie upoważnienie do nakładania na „podmiot przyłączany”
obowiązku wykonania operatu geodezyjnego i dostarczenia takiego dokumentu określonym podmiotom
(w szczególności przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu). Nakładanie jakichkolwiek
obowiązków na obywateli, w tym obowiązku przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, musi wynikać
z wyraźnego upoważnienia ustawowego. Upoważnienia takiego nie sposób wyinterpretować
z art. 19 ust. 5 u.z.w.o.ś. (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Wr
134/16). Przepis § 12 ust. 5 Regulaminu został zatem wydany z istotnym naruszenia prawa.
W § 15 Regulaminu rada postanowiła, że „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy: 1) jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie i w wydanych do niej przepisach
wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego wynikających z ustawy, 2) wystąpiło nielegalne odprowadzenie ścieków, 3) stwierdzono
naruszenie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy”. W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja również nie mieści się
w granicach upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 3 i 5 u.z.w.o.ś. i w sposób bezprawny wkracza w materię
uregulowaną ustawowo.
Mocą art. 5 ust. 1 u.z.w.o.ś. ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
obowiązek zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej
wody i odprowadzanych ścieków. Ustawowo określone zostały również przesłanki odcięcia dostaw wody
lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.z.w.o.ś. przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 1) przyłącze
wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 2) odbiorca usług
nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia
w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów
określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia
pomiarowego; 4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków,
to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub
urządzeniach pomiarowych. Ustawodawca nie upoważnił rady gminy do modyfikowania, w tym do
poszerzania, katalogu przesłanek odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego
wskazanego w art. 8 ust. 1 u.z.w.o.ś., co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych
(por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 1125/17). Tymczasem rada
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kwestionowanym zapisem Regulaminu zmodyfikowała ustawowe podstawy zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, poszerzając jednocześnie ten katalog o przesłankę w postaci „stwierdzenia naruszenia
art. 9 ust. 1 i 2 ustawy”.
Wobec ustawowego uregulowania kwestii podstaw zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych,
a jednocześnie wobec braku wyraźnego upoważnienia ustawodawcy dla rady gminy do uregulowania tejże
materii w sposób odmienny, uznać należy, że kwestionowany przepis § 15 Regulaminu został podjęty bez
podstawy prawnej i jako taki narusza prawo w sposób istotny.
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

