
Uchwała Nr XXXVI/319/2006
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

                                                     z dnia 27 stycznia 2006r.

w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków 
obowiązującego na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

   Na  podstawie art.   40  ust.   1  i   art.  42  ustawy  z dnia  8  marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r.  Nr 142,  poz.  1591;  z  2002 r.  Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.  U.  
Nr 72, poz. 747;  z  2002 r. Nr 113,  poz. 984;  z  2004 r.  Nr  96, poz. 959,  Nr 173,   
poz. 1808; z  2005 r. Nr 85,  poz. 729, Nr 130,  poz. 1087) Rada Miasta uchwala co następuje:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział  1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin  niniejszy  dotyczy  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  zbiorowego 

odprowadzania  ścieków  realizowanych  przez   Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych 
Spółka z o.o. na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego zwane dalej Przedsiębiorstwem, 
w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorców usług.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą 
na ujmowaniu,  uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  rozumie  się  działalność  Przedsiębiorstwa 
polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

§ 2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa  –  ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm),

2) osoba  ubiegająca  się  o  przyłączenie  do  sieci  –  osoba  posiadająca  tytuł  prawny  do 
korzystania  z  nieruchomości,  która  ma  być  przyłączona  do  sieci,  a  w  przypadku 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym osoba korzystająca z nieruchomości,

3) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa 
w art. 6 ustawy,

4) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się 
na każdym przyłączu wodociągowym,

5) wodomierz  –  przyrząd  pomiarowy  zainstalowany  na  wewnętrznej  instalacji 
wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

6) dodatkowy  wodomierz  –  przyrząd  pomiarowy   zainstalowany  za  wodomierzem 
głównym  służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

7) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody 
i odprowadzania ścieków.



§ 3
Odbiorcą  usług  w  znaczeniu  niniejszego  regulaminu  jest  każdy,  kto  korzysta  z  usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie  pisemnej  umowy zawartej  z  Przedsiębiorstwem.

§ 4
Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie  na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją 
Burmistrza Miasta  Międzyrzec Podlaski. 

§ 5
Dostarczenie  wody  lub  odprowadzanie  ścieków  odbywa  się  na  podstawie  pisemnej 
umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzenie  ścieków  zawartej  między 
Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział  2

Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania 
wody i odprowadzenia ścieków

§ 6
Cel poboru wody, określa umowa zawarta przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą.

§ 7
Przedsiębiorstwo  dostarcza  wodę  i  odprowadza  ścieki  zapewniając  zdolność  posiadanych 
urządzeń , a szczególności:

1) dostarcza  wodę  do  nieruchomości,  o  jakości  przeznaczonej  do  spożycia  przez 
ludzi w sposób ciągły i niezawodny, 

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej 
z warunków technicznych przyłączenia,  

3) odbiera  ścieki  w  sposób  ciągły,  o  stanie  i  składzie  zgodnym  z  aktualnie 
obowiązującymi  przepisami,  w  ilości  określonej  w  dokumentacji  projektowej  
i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) kontroluje,  czy  jakość  przyjmowanych ścieków jest  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami,

5) zapewnia  spełnianie  warunków  wprowadzenia  ograniczeń  dostarczania  wody  
w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

6) dokonuje  na  własny  koszt  niezbędnych  napraw  urządzeń  wodociągowych  
i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń 
powstałych z winy odbiorcy,

7) dokonuje  na  własny  koszt  niezbędnych  napraw  przyłączy  będących  w  jego 
posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

8) buduje  urządzenia  wodociągowe  i  urządzenia  kanalizacyjne,  w  zakresie 
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

9) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza 
i zawarciu umowy,

10) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego, 

§ 8
Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący 
pogorszenia  jakości  usług  świadczonych  przez  przedsiębiorstwo  oraz  nie  utrudniający 
działalności, a w szczególności:



1) wykorzystuje  pobieraną  wodę  oraz  wprowadza  ścieki  w  celach  określonych  
w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości, 

2) użytkuje  wewnętrzną  instalację  wodociągową,  w  sposób  eliminujący  możliwość 
wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci,  na skutek 
cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub 
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) zabezpiecza  przed  dostępem  osób  nieuprawnionych  pomieszczenie,  w  którym 
zainstalowany jest wodomierz główny,

4) użytkuje  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną,  w  sposób  niepowodujący  zakłóceń 
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5) informuje  Przedsiębiorstwo  o  zrzutach  awaryjnych  lub  zmianie  jakości  ścieków 
odbiegających od warunków umowy,

6) umożliwia  osobom  reprezentującym  przedsiębiorstwo  prawo  wstępu  na  teren 
nieruchomości  i  do  pomieszczeń  w  celach  określonych  przepisami  ustawy  oraz 
niniejszego regulaminu,

7) zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

8) informuje pisemnie Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości ,
9) powiadamia  pisemnie  Przedsiębiorstwo  o  wszelkich  zmianach  technicznych  

w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci
10) udostępniając  Przedsiębiorstwu  miejsce  na  elewacji  lub  ogrodzeniu  nieruchomości 

odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

Rozdział  3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 9
1. Przedsiębiorstwo  jest  zobowiązane  do  zawarcia  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  lub 

odprowadzenie  ścieków  z  osobą,  której  nieruchomość  została  przyłączona  do  sieci 
zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  niniejszym  regulaminie  i  która  wystąpiła  
z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

2. Umowa  może  być  zawarta  z  osobą,  która  posiada  tytuł  prawny  do  korzystania  
z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane 
ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.

3. W  przypadku  zmiany  stanu  prawnego  nieruchomości  przyłączonej  do  sieci 
Przedsiębiorstwa  skutkującej  zmianą  odbiorcy,  Przedsiębiorstwo  zawiera  umowę  
z  nowym  Odbiorcą  z  zachowaniem  dotychczasowych  warunków  technicznych 
świadczenia usług.

4. Jeżeli  nieruchomość  zabudowana  jest  budynkiem  wielolokalowym  lub  budynkami 
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z ich właścicielem lub zarządcą. 

5. Na  wniosek  właściciela  lub  zarządcy  budynku  wielolokalowego  lub  budynków 
wielolokalowych,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  Przedsiębiorstwo  zawiera  umowy  
z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
a) instalacja  wodociągowa w budynku jest  wyposażona w wodomierze,  zainstalowane 

zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  technicznymi  w  sposób  uzgodniony  
z Przedsiębiorstwem,

b) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
c) właściciel  lub  zarządca  rozlicza  różnicę  wskazań między wodomierzem głównym  

a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach,



d) właściciel lub zarządca na podstawie umowy reguluje należności wynikające z różnicy 
wskazań  między  wodomierzem  głównym  a  sumą  wskazań  wodomierzy 
zainstalowanych w poszczególnych lokalach,

e) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez 
zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach,

6. Przedsiębiorstwo  może  wyrazić  zgodę  na  zawarcie  umów  z  korzystającymi  z  lokali 
osobami,  o  których  mowa  w art.  6  ust.  5  ustawy,  również  w  przypadku,  gdy nie  są 
spełnione warunki, o których mowa w § 9  niniejszego regulaminu.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 zawiera:
a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do 

zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną 
własnoręcznym podpisem,

b) schemat  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  w  budynku  wielolokalowym  lub 
budynkach wielolokalowych za wodomierzem głównym.

§ 10
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Zmiana  umowy  następuje  poprzez  zawarcie  nowej  umowy  lub  w  formie  pisemnego 

aneksu do umowy.
3. Nie  wymaga  formy  pisemnej  zmiana  umowy  dotycząca  taryfy  lub  adresu  do 

korespondencji.
4. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami 

kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

5. Umowa winna dopuszczać jej  rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na 
zgodny wniosek stron.

6. Rozwiązanie  lub  wygaśnięcie  umowy skutkuje  zastosowaniem  przez  Przedsiębiorstwo 
środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 11
Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków 

ich świadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3) praw i obowiązków stron umowy,
4) warunków  usuwania  awarii  przyłączy  wodociągowych  lub  przyłączy kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Odbiorcy,
5) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy,
7) okresu  obowiązywania  umowy  oraz  odpowiedzialności  stron  za  niedotrzymanie 

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 12
1. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw 

i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy,  z  przepisów  wykonawczych do 
ustawy i  niniejszego regulaminu.

2. W  przypadku  zmiany  Odbiorcy  usług,  następuje  wygaśnięcie  umowy  zawartej  
z dotychczasowym Odbiorcą.



                                                     Rozdział  4
                                          Obowiązki Przedsiębiorstwa

                                                           § 13
1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych  do  realizacji  dostaw  wody  w  wymaganej  ilości  i  pod  odpowiednim 
ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny 
a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom 
określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 14
1. Przedsiębiorstwo  obowiązane  jest  do  zapewnienia  prawidłowej  eksploatacji  posiadanej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Przedsiębiorstwo  jest  obowiązane  do  regularnego  informowania  Burmistrza   Miasta  

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz w roku.

§ 15
W razie  przerwy w dostawie  wody przekraczającej  12  godzin  Przedsiębiorstwo  powinno 
zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 16
O  planowanych  przerwach  lub  ograniczeniach  w  dostawie  wody  oraz  przewidywanym 
obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorcę co najmniej na dwa 
dni przed planowanym terminem.

§ 17
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza 
głównego  za  wyjątkiem  wodomierzy  do  czasowego  wykorzystania  oraz  wodomierzy 
sprzężonych dla celów przeciwpożarowych.

Rozdział  5
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 18
Rozliczenia  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków  są 
prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach 
cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

§ 19
1. Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku  zawarcia  umów z  użytkownikami  lokali  w budynkach wielolokalowych 

ilość  dostarczonej  wody  ustala  się  na  podstawie  zainstalowanych  tam  wodomierzy,  
z  uwzględnieniem różnicy wynikającej  pomiędzy odczytem na wodomierzu  głównym  
a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 20
W przypadku uzasadnionego względami technicznymi braku wodomierza ilość zużytej wody 
określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w rozporządzeniu Ministra 



Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych  norm zużycia wody (Dz.U. 
Nr 8, poz. 7).

§ 21
W przypadku niesprawności  wodomierza  głównego,  ilość  wody określa  się  na  podstawie 
średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności a gdy 
jest  to  niemożliwe  na  podstawie  średniego  zużycia  wody  w  analogicznym  okresie  roku 
ubiegłego.

§ 22
1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W  razie  braku  urządzeń  pomiarowych ilość  odprowadzanych  ścieków  ustala  się  jako 

równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody 
z innych źródeł.

§ 23
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia 
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 24
1. Strony  określają  w  umowie  okres  obrachunkowy oraz  skutki  niedotrzymania  terminu 

zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie  przez  odbiorcę  reklamacji  nie  wstrzymuje  obowiązku  uregulowania 

należności.

§ 25
Przy  rozliczeniach  z  odbiorcami,  Przedsiębiorstwo  obowiązane  jest  stosować  taryfę 
zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 26
Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej  
w życie.

§ 27
Zmiana  taryfy  nie  wymaga  zmiany  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  lub  odprowadzanie 
ścieków.

Rozdział  6
Warunki przyłączenia do sieci

§ 28
1. Przyłączenie  nieruchomości  do  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej  jest  odpłatne  

i odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować 

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona 
do sieci. 

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować 
osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 i 2 powinien zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę Odbiorcy,
b) adres Odbiorcy



c) rodzaj przyłącza,
d) nr  ewidencyjny  działki  nieruchomości,  która  ma  być  przyłączona  do  sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej,
e) adres przyłączanej nieruchomości,
f) cel przeznaczenia wody oraz rodzaj odprowadzanych ścieków,
g) charakterystyka techniczna nieruchomości, do której doprowadzona będzie woda lub 

z której odprowadzane będą ścieki,
h) ilość zamieszkałych lub zatrudnionych osób,
i) przewidywany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
j) załączniki:

1) dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  korzystania  z  nieruchomości  
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu 
prawnego nieruchomości, 

2) mapa  sytuacyjno-wysokościowa  określająca  usytuowanie  nieruchomości 
względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 29
1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie 

do 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci 
następuje na podstawie umowy o przyłączeniu, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki techniczne przyłączenia są ważne trzy lata od daty ich wydania.
3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsca i  sposób przyłączenia sieci  wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami 
Odbiorcy,

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego,
4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
5) termin ważności warunków przyłączenia. 

§ 30
1. Przyłączenie  do  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej  może  nastąpić  po  spełnieniu 

warunków przyłączenia,  o  których mowa w §  29,   a  w przypadku zawarcia  umowy  
o przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta w przypadkach związanych z budową 
sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.

3. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją 
takiego  przedsięwzięcia,  zasady  finansowania  i  sposób  rozliczeń  wraz  z  wymaganą 
dokumentacją.

4. Warunkiem  przystąpienia  do  wykonania  robót  przyłączeniowych  jest  wcześniejsze 
uzgodnienie dokumentacji  technicznej  z  Przedsiębiorstwem w terminie 7 dni licząc od 
daty  otrzymania  dokumentacji  i  spełnienie  innych  wymagań  określonych  w  prawie 
budowlanym  i ustawie o drogach publicznych.

5. Przed  podpisaniem  umowy  na  dostawę  wody  lub  odprowadzanie  ścieków 
Przedsiębiorstwo  dokonuje  odbioru  wykonanego  przyłącza  pod  kątem  spełnienia 
warunków technicznych.

6. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.



Rozdział  7
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych

§ 31
1. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odmówić  przyłączenia  do  sieci  w  przypadku  braku 

wystarczających mocy produkcyjnych oraz  niewystarczających warunków technicznych 
uniemożliwiających realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odmówić  przyłączenia  do  sieci  jeśli  przyłącze  zostało 
wykonane  bez  uzyskania  zgody Przedsiębiorstwa  bądź  zostało  wykonane  niezgodnie  
z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom  dostępu  do  usług  wodociągowo-kanalizacyjnych  w  poszczególnych    latach 
wyznaczają  wieloletnie  plany  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń   wodociągowych  
i  kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  opracowane  na  podstawie  studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  oraz  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta. 

§ 32
1. W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, 

jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W  zakresie  odprowadzania  ścieków  miejscem  rozdziału  sieci  i  instalacji  oraz 

odpowiedzialności  jest  pierwsza  studzienka  rewizyjna,  licząc  od  strony  budynku,  
a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej odbiorcy usług,

3. Realizację  budowy  przyłącza  oraz  studni  wodomierzowej  lub  pomieszczeń 
przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych 
odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 33
1. Jeżeli  umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie  ścieków nie stanowi inaczej 

Odbiorca  odpowiada  za  zapewnienie  niezawodnego  działania  posiadanych  instalacji 
wodociągowych i  kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie oraz przyłączy:
a) wodociągowych na odcinku przyłącza od strony budynku do granicy nieruchomości 

odbiorcy usług,
b) kanalizacyjnych na  odcinku  przyłącza  od  strony budynku do  pierwszej  studzienki, 

licząc  od  strony  budynku,  a  w  przypadku  jej  braku  –  do  granicy  nieruchomości 
odbiorcy usług.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, 
utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę usług.

3. Usuwanie awarii oraz konserwacja przyłączy: 
a) wodociągowych na odcinku przyłącza od strony budynku do granicy nieruchomości 

odbiorcy usług,
b) kanalizacyjnych na  odcinku  przyłącza  od  strony budynku  do  pierwszej  studzienki, 

licząc  od  strony  budynku,  a  w  przypadku  jej  braku  –  do  granicy  nieruchomości 
odbiorcy usług, spoczywa na Odbiorcy.

4. Usuwanie awarii oraz konserwacja przyłączy:
a) wodociągowych  na  odcinku  przyłącza  od  ulicznej  sieci  wodociągowej  do  granicy 

nieruchomości Odbiorcy usług,
b) kanalizacyjnych na odcinku przyłącza od ulicznej  sieci  kanalizacyjnej  do pierwszej 

studzienki włącznie, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku – do granicy 
nieruchomości Odbiorcy usług spoczywa na Przedsiębiorstwie.



Rozdział  8
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 34
1. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz 

końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Wyniki  prób  i  odbiorów,  o  których  mowa  w  ust.  1  są  potwierdzane  przez  strony  

w  protokołach,  których  wzory,  uwzględniając  postanowienia  §  35,  określa 
Przedsiębiorstwo. 

§ 35
1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego 

według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie  o przyłączenie.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,
b) przedmiot  odbioru  z  wyszczególnieniem  przeznaczenia  przyłącza  (  rodzaju: 

wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości przyłącza,
c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 
d) skład  komisji,  w  tym:  wykonawcę,  użytkownika,  przedstawiciela  Przedsiębiorstwa 

oraz  przedstawiciela  zarządcy drogi  (ulicy)  jeżeli  trasa  przyłącza  lub  jej  fragment 
przebiegał przez działkę gruntu stanowiącą drogę publiczną lub wewnętrzną,

e) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
f) podpisy członków komisji.

3. Do protokołu należy załączyć protokoły prób i odbiorów częściowych, protokół odbioru 
pasa drogowego oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza.

4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego  
podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie 
umowy. 

Rozdział  9
Sposób  postępowania  w  przypadku  niedotrzymania  ciągłości  usług  i  odpowiednich 
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 36
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 
ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 37
1. O przewidywanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym 

obniżeniu  jej  jakości  Przedsiębiorstwo  powinno  poinformować  Odbiorców  w  sposób 
zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. 

2. Wstrzymanie  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  może  nastąpić  bez 
uprzedniego  zawiadomienia  odbiorców  w  przypadkach,  gdy  występują  warunki 
stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia 
usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę 
lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia 
lub środowiska.



§ 38
W razie  przerwy w dostawie wody przekraczającej  12 godzin Przedsiębiorstwo  powinno 
zapewnić  zastępczy   punkt  poboru   wody  i  poinformować   Odbiorcę  o    jego   lokalizacji 
i warunkach korzystania.
Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na  podstawie cen 
i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 39
Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie 
w  przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy, przy czym zobowiązane jest 
spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3  ustawy.

                                                       Rozdział  10
Standardy obsługi Odbiorców usług

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie 
wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 40
Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług i utworzyć stanowisko 
do spraw obsługi klienta.

§ 41
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy 
pełnej  informacji  dotyczącej  realizacji  usługi  a  przede  wszystkim  informacji  objętych 
regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 42
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane  jest  do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych 

zmianach  warunków  technicznych  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  
z wyprzedzeniem nie krótszym niż 12 miesięcy, umożliwiającym dostosowanie instalacji 
do nowych warunków 

2. Odbiorca  ma  prawo  zgłaszania  reklamacji  dotyczących  ilości  i  jakości  usług  oraz 
wysokości opłat za usługi wynikających z odczytu lub przeliczenia. 

3. Przedsiębiorstwo  winno  reagować  możliwie  niezwłocznie  na  zgłoszone  reklamacje,  
o których mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni.

Rozdział  11
Prawa Przedsiębiorstwa

§ 43
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie 
ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ust. 2 ustawy.

§ 44
Przedsiębiorstwo  może  odmówić  ponownego  zawarcia  umowy  na  dostawę  wody  lub 
odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania 
świadczenia usług.

§ 45
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub 
do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia 
pomiarowego,  wodomierza  głównego  lub  wodomierzy  zainstalowanych  w  lokalach  



i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu 
i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także 
sprawdzania ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział  12
Prawa i obowiązki odbiorców usług

§ 46
Zamierzający korzystać  z  usług  zaopatrzenia  w wodę lub  odprowadzania  ścieków winien 
wystąpić do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 47
Odbiorca  winien  zapewnić  niezawodne  działanie  wodomierzy  i  urządzeń  pomiarowych 
poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami 
niskich  temperatur,  a  także  prawidłowe  utrzymanie  studzienki  czy  też  pomieszczenia,  
w  których  są  one  zamontowane  oraz  zabezpieczeniem  ich  przed  dostępem  osób 
nieuprawnionych.

§ 48
Odbiorca  usług  zobowiązany jest  do  natychmiastowego powiadomienia  Przedsiębiorstwa  
o  wszelkich  stwierdzonych  uszkodzeniach  wodomierza  głównego  lub  urządzenia 
pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 49
Odbiorca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Przedsiębiorstwa  o  zmianie  właściciela 
nieruchomości lub zmianie użytkownika lokalu.

§ 50
Odbiorca  winien  powiadomić  Przedsiębiorstwo  o  wszelkich  zmianach  technicznych  
w  instalacji  wewnętrznej,  które  mogą  mieć  wpływ  na  działanie  sieci  wodociągowo- 
kanalizacyjnych.

§ 51
Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa 
o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 52
Odbiorca  jest  zobowiązany  do  terminowego  regulowania  należności  za  dostawę  wody  
i odprowadzanie ścieków.

§ 53
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia 
jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 54
Odbiorca  wody  powinien  racjonalnie  gospodarować  wodą  i  używać  ją  zgodnie  
z przeznaczeniem.

§ 55
Odbiorcy  usług  zobowiązani  są  do  korzystania  z  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania 
ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług 
świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa,  
a w szczególności do:



1) użytkowania  instalacji  wodociągowej  w  sposób  eliminujący  możliwość 
wystąpienia  skażenia  chemicznego  lub  bakteriologicznego  wody  w  sieci 
wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu 
ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) użytkowania  instalacji  kanalizacyjnej  w  sposób  nie  powodujący  zakłóceń 
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3) poinformowania  Przedsiębiorstwa  o  własnych  ujęciach  wody,  w  celu 
prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

4) wykorzystania  wody  z  sieci  wodociągowej  oraz  korzystania  z  przyłącza 
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do 
sieci.

Rozdział  13
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 56
Uprawnionymi  do  poboru  wody  na  cele  przeciwpożarowe  z  sieci  będącej  w  posiadaniu 
Przedsiębiorstwa są:
a) Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej,
b) Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 57
Pobór  wody  na  cele  przeciwpożarowe  z  sieci  będącej  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa 
dokonywany jest  w  miejscach  uzgodnionych  z  Przedsiębiorstwem,  a  przede  wszystkim  
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§  58
Uprawnieni  do  poboru   wody  na  cele  przeciwpożarowe  z  sieci  będącej  w  posiadaniu 
Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poboru wody 
nie później jak 2 minut przed jej poborem z hydrantu zainstalowanego na sieci wodociągowej.

§ 59
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest  zawrzeć z  miastem umowę na pobór wody na cele 

przeciwpożarowe.
2. Przedsiębiorstwo obciąża miasto za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując  ceny 

ustalone w taryfie zgodnie z umowa o której mowa w ust. 1.
3. Rozliczenia  za  wodę  pobraną  na  cele  przeciwpożarowe  dokonywane  są  w  okresach 

kwartalnych.

Rozdział  14
Postanowienia końcowe

§ 60
W  sprawach  nie  objętych  niniejszym  regulaminem  obowiązują  przepisy  prawa,  
a  w szczególności  ustawy  z  dnia  7  czerwca 2001r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./ wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 61
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.

  



  § 62
Traci moc uchwała   Nr II/9/2002 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia  6 grudnia 2002 r. 
w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków 
obowiązującego na terenie miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003r. 
Nr 10,  poz. 677).

 § 63
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.


