
UCHWAŁA NR XXVIII.224.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania 
go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Domaszowice przyjętego uchwałą Nr XVI.134.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice, 
zmienionego uchwałą Nr XVII.139.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVI.134.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice, na podstawie projektu zmian 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie i przekazuje się projekt zmian regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach celem jego 
zaopiniowania. 

§ 2. Projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII.224.2021

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 26 października 2021 r.

Projekt zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice

1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice wprowadza się
następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1.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.

2.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 2020, poz. 287 ze zm.).

3.Wniosek o zawarcie umowy powinien zawierać:

1)imię i nazwisko (lub nazwę), PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2)wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę;

3)oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa czy
też posiada własne ujęcie wody;

4)oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

5)oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę;

6)oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy (bytowe albo mieszane: mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych).

4.Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub
nieokreślony."

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez
podmiot ubiegający się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci 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/odprowadzania ścieków,

5)wskazanie przewidywanej ilości osób korzystających z wody/odprowadzających ścieki,

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający się o przyłączenie
może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4. 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
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warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.

5. 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. Termin na uzupełnienie
wniosku nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia pisma informującego
o potrzebie uzupełnienia wniosku.

6.Warunki przyłączenia do sieci określają, co najmniej:

1)miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;

2)maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;

3)maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, ich rodzaj;

4)okres ważności;

5)załącznik graficzny.

7.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 ustawi."

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1.Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:

1)istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego;

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 stacji
uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność
oczyszczalni);

3)możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;

4)posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne.

2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub
sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.

3.Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1)przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu wody pitnej o średnicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie mniejszym niż 32 mm, uwzględniając
zależności kategorii obiektu budowlanego na cele ppoż.,

2)w miejscu włączenia do sieci zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę
uliczną,

3)przyłącza należy prowadzić, najkrótszą, bezkolizyjną trasą, a przy zagłębieniu w gruncie uwzględnić strefę
przemarzania,

4)przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym o średnicy zgodnej z podaną w warunkach technicznych
podłączenia do sieci wodociągowej, zainstalowanym w pomieszczeniu lub w studzience wodomierzowej
zabezpieczonej przed zalaniem zapewniających utrzymanie temperatury min. + 4 stopnie C,

5)przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy min. 160 mm dla przyłączy grawitacyjnych
oraz z rur PEHD przeznaczonych do przesyłu nieczystości płynnych o średnicy min. 50 mm dla przyłączy
ciśnieniowych,

6)przy braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji grawitacyjnej na przyłączu
należy zabudować indywidualną przepompownię przydomową,
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7)w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji ciśnieniowej podmiot przyłączany zobowiązany
jest zabudować na przyłączu zbiornik indywidualnej przepompowni przydomowej przystosowany do urządzeń
stosowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz dostosować i udostępnić wewnętrzną
instalację elektryczną w celu zasilenia urządzeń pompowych i szafki sterowniczej współpracującej z centralnym
systemem sterowania siecią kanalizacji ciśnieniowej dostarczanych przez przedsiębiorstwo."

4) §9 otrzymuje brzmienie:

„1.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić
przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia do sieci.

2.Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia
próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.

3.Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu
(zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu
przed zakryciem (zasypaniem).

4.Wyniki odbiorów, o których mowa w § 9, potwierdzane są przez strony w sporządzanych protokołach.

5.Protokół, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać:

1)nazwę osoby ubiegającej się o podłączenie do sieci i adres przyłączanej nieruchomości;

2)dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, w przypadku przyłącza
wodociągowego również lokalizacja i nr wodomierza głównego);

3)skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;

4)uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami technicznymi a wykonanym przyłączem;

5)datę odbioru przyłącza.

6.Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych."
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