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Poz. 4953
UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY MIASTA TERESPOL
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto
Terespol.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz. 506) w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 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.) po zaopiniowaniu przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej w Lublinie, Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto
Terespol, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Terespol
Jarosław Tarasiuk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–2–

Poz. 4953

Załącznik do uchwały Nr VIII/63/19
Rady Miasta Terespol
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Terespol
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 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 miasta Terespol.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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 – kanalizacyjnew zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,3 m³ na
dobę,
2) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem
nie mniejszym niż 0,05 MPA mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym
na przyłączu wodociągowym, a w przypadku braku wodomierza głównego mierzonego w punkcie za
zaworem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości
nie mniejszej niż 0,3 m³ na dobę,
2) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o umowę zawartą
zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek
osoby, który powinien zawierać:
1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz
adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjnego, 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 dostarczaną wodę,
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6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy
przedsiębiorstwo wodociągowo– kanalizacyjne wyłącznie na cele zawarcia umowy.

przez

3. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 6. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzanych ścieków ustala się na zasadach
przewidzianych w ustawie, w oparciu o: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia
wody lub ilości ustalone w umowie.
2. Długość okresu obrachunkowego wynosi w przypadku Odbiorców indywidualnych jeden kwartał, a w
przypadku pozostałych Odbiorców jeden miesiąc.
3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających
z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej: Wód Polskich,
Miasta Terespol, oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa nie wymaga odrębnego informowania
odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
§ 7. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub
odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.
2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.
3. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierzy głównych lub przyrządów pomiarowych,
z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana
w terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 8. 1. Przyłączenie 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:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie wskazanie sposobu reprezentacji wnioskodawcy wraz
z dokumentem (lub jego kopię) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy
przez przedstawiciela podstawę umocowania oraz adres do korespondencji,
2) adres nieruchomości i numer działki, 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 przewidywanych parametrów
i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.
3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem
załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków
może ulec wydłużeniu do 30 dni.
4. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci zawierają:
1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
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3) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,
4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,
5) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków,
6) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 9. W terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy przyłącza należy powiadomić pisemnie
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.
Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usługwodociągowo – kanalizacyjnych
§ 10. 1. Warunki techniczne wykonania przyłączy wodociągowych:
1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy dostosowanej do planowanego
przepływu o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym min. 1 MPa, złączek zaciskowych, łączników żeliwnych,
2) włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą nawiertki lub trójnika,
3) w miejscu włączenia do sieci wodociągowej należy zamontować miękkouszczelniającą zasuwę klinową
z gładkim i wolnym przelotem z żeliwa sferoidalnego, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną,
4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu w którym będzie usytuowana,
5) przejścia rurociągów pod ławami, przez ściany lub przegrody wykonywać w tulei ochronnej,
6) wszystkie materiały mające kontakt z wodą użyte do budowy przyłącza muszą posiadać odpowiednie atesty
higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
2. Warunki techniczne wykonania przyłączy kanalizacyjnych:
1) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV litych łączonych na kielich z gumowymi
uszczelkami klasy S, o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu ale nie mniejszej niż
160 mm,
2) na przyłączu należy zamontować studnie rewizyjne teleskopowe PCV o średnicy min. Ø 315 mm lub
betonowe systemowe (łączone na uszczelki) o średnicy min. 600 mm na każdej zmianie kierunku lub
spadku oraz przynajmniej co 35 m,
3) minimalny spadek dla przyłączy kanalizacyjnych w systemie grawitacyjnym powinien wynosić 1,5%,
4) przy odpływach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób
odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie,
5) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego
w jakimkolwiek okresie nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków może być wykonane pod warunkiem
zainstalowania na koszt Inwestora zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci
kanalizacyjnej,
6) w przypadku, gdy w budynku planowana jest działalność gastronomiczna, ścieki z części gastronomicznej
należy odprowadzić odrębnym przyłączem przez separator tłuszczu.
3. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną trasą
stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjnewykonanego
przyłącza
§ 11. 1. Odbiory częściowe oraz końcowy przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych
przedstawicieli inwestora przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
2. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
3. Odbiór częściowy następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do
odbioru.
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4. Odbiór końcowy następuje w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole.
6. Protokół odbioru powinien zawierać:
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) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza,
6) podpisy członków komisji.
7. W przypadku odbioru negatywnego sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek wykonanych
przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień na zasadach opisanych
w ustępach poprzedzających.
8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony, upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrówdostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty
z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym.
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 wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji 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.
2. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy
3. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, e-mail, pisemnie), po
powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
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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 w inny sposób.
§ 14. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są udostępnione:
1) aktualnie obowiązujące na terenie miasta Terespol taryfy,
2) tekst jednolity obowiązującego „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
Terespol”,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

wodociągowych

i kanalizacyjnych,

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 15. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo
– kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach
uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
jest Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz
z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji
składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

