REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Hrubieszów.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) „Ustawa” - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn.
zm.),
2) „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
3) „Odbiorca” – odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
4) „umowa” – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
§2
1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków
na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą usług.
2. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie
z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.
ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W
ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§3
W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie
mniejszej niż 1 m3 na dobę.
2) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę
wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,06 MPa mierzonym u wylotu na zaworze
za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
3) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

§4
W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców
usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§5
1. W umowie Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie dostarczania
wody i/lub odprowadzania ścieków na warunkach określonych w przepisach prawa i regulaminie
a Odbiorca usług zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w przepisach prawa
i regulaminie.
2. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług
odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo zawiera jedną umowę o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.
§6
1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy przyłączenia
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Do wniosku o zawarcie umów z odbiorcami w budynku wielolokalowym właściciel
lub zarządca budynku dołącza zestaw danych (dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy,
uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością, schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym
za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w
obrębie budynku wielolokalowego) wskazanych przez przedsiębiorstwo, niezbędnych
do zawarcia tych umów.
3. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy
projekt umowy.
§7
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że:
1) tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci został ustanowiony na czas
określony,
2) po upływie określonego w umowie terminu realizacja postanowień umowy nie jest
możliwa,
3) umowa na czas określony dotyczy obiektu w budowie - do czasu stwierdzenia
prawidłowości wykonania oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia
i projektem technicznym wykonanych przyłączy potwierdzonych protokołem odbioru
końcowego,
4) wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy na czas określony.

§8
Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca powinien
zgłaszać w Przedsiębiorstwie w ciągu 7 dni.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT
USTALONE W TARYFACH
§9
1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.
2. Ceny i stawki wynikające z taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy znajdują
odzwierciedlenie w treści umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
3. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę bez
konieczności zmiany umowy.
§ 10
1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz
główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalone w umowie.
2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych Przedsiębiorstwo określa w umowie
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.
§ 11
1. Podstawą

obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody
i/lub odprowadzania ścieków świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura lub nota.
2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze lub nocie,
zgodnie z zawartą umową.
3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby
korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub
właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym
z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi
Przedsiębiorstwo zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 12
1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy
wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie
działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres
do korespondencji,

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie

lub planowaną ilość
odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków
przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków
oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.
3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku wraz
z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.
4. Warunki są ważne trzy lata od daty ich wydania.
5. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej,
3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 13
1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny
przyłącza.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, które zajmuje
pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.
3. Projekt techniczny przyłącza zawiera co najmniej:
1) część tekstową – opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza,
doboru wodomierza, sposobu odprowadzenia wód deszczowych z nieruchomości,
2) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile
przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego,
3) kserokopię uprawnień projektowych,
4) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania
przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.
4. Pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy
przyłącza.
§ 14
W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 14
dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.
ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO
USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 15
1. Poziom

dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach
wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy , o których mowa
w art.21 ustawy.
2. Przedsiębiorstwo przyłącza nowego Odbiorcę do istniejącej sieci wodociągowej

i/lub kanalizacyjnej w sytuacji istnienia technicznych możliwości świadczenia usług.
§ 16
1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
w konkretnym przypadku wyznaczają:
1) warunki przyłączenia;
2) umowa o przyłączenie;
3) informacja o niewiążącym charakterze udzielana przez Przedsiębiorstwo osobom
zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem
wodociągowym lub kanalizacyjnym.
3. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów
na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 2 m oraz na sieciach kanalizacyjnych w
pasie o szerokości 2 m, chyba że Przedsiębiorstwo wyda pisemną zgodę na odstępstwo.
4. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się zestaw wodomierza
głównego, przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
5. Odbiorca udostępnia nieodpłatnie powierzchnię elewacji budynku lub ogrodzenia w celu
umieszczenia tabliczek z oznaczeniem armatury wodociągowej.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU,
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 17
1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez

Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami
przyłączenia, w tym kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez
podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego,
2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku
lub w studni wodomierzowej,
3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym,
4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
2. Przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przyłącza, osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest dostarczyć Przedsiębiorstwu geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą przyłącza, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 43 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm).
3. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane: bez
jego wiedzy, niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub przepisami prawa, w tym
z niniejszym regulaminem.
4. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru
technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
5. Protokół 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, w tym: wykonawcę i użytkownika,

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
5) podpisy członków komisji.
6. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego

podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie
Umowy.
7. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci
kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru
technicznego przyłącza, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zawarciu
umowy.
ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI
USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 18
1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej
3 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo 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 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 ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu
poboru wody.
ROZDZIAŁ IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI
SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I
ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 19
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania Odbiorcom wszelkich istotnych informacji
w szczególności 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, w tym
o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 20
1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez

Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości
naliczonych opłat za te usługi.
2. Reklamacja powinna być składana w formie pisemnej.
3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być
dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez
Przedsiębiorstwo.
4. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 od daty otrzymania faktury
lub zdarzenia stanowiącego postawę reklamacji.
5. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie
nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa .
6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego terminu niż wskazany w ust. 5
Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów, przedłuży termin do rozpatrzenia reklamacji,
o czym powiadomi Odbiorcę.
7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości
należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym
Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.
8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź
na reklamację powinna zawierać uzasadnienie.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę usług
o wyniku jej rozpatrzenia .
§ 21
W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione
wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Hrubieszów taryfy,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
obowiązujący na terenie Gminy Hrubieszów.

§ 22
Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych niż reklamacje,
w szczególności sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:
1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną - bez zbędnej
zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem
informacyjnym,
2) wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca
dopuścił udzielenie informacji w innej formie.

§ 23
1. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby
lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego
zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę.

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do Odbiorcy na dotychczasowy adres
dwukrotnie i przez niego nie odebrane, pozostawia się w aktach Przedsiębiorstwa ze skutkiem ich
doręczenia.
ROZDZIAŁ X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 24
1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty
przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.
2. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe
z sieci Przedsiębiorstwa są zobowiązane do:
1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń,
2) przekazywania Przedsiębiorstwu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.
3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, dokonywane są na podstawie danych
ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki straży pożarnej oraz taryfy Przedsiębiorstwa.

