
UCHWAŁA NR XVI/5/2021 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 22 marca 2021 r. 

 

w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica, organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 19, ust. 3  ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przekazuje się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

celem zaopiniowania, projekt następujących zmian regulaminu dostarczania w wodę i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Stopnica, przyjętego Uchwałą Nr 

XXXIII/44/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 roku: 

 

1) Rozdział II Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 

„ Rozdział II Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

 

§ 3 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy o 

zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków: 

 

1) dostarcza Odbiorcy usług wodę: 

a) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,05 MPa, 

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, o parametrach nie przekraczających wartości wymienionych w tabeli: 
Wskaźnik jakości wody Jednostka 

 
Najwyższe dopuszczalne 
stężenie, wartość wskaźnika 
 

Barwa mg/l Pt nie więcej niż 13 
 

Mętność NTU nie więcej niż 0,9 
 

pH --- 6,5-9,5 
 

Twardość ogólna mg/l CaCO3 80-450 
 

Jon amonowy mg/l 0,4 
 

Żelazo ogólne µg/l 190 
 

Mangan µg/l 45 
 

c) w ilości nie mniejszej niż 1,5 m³ /h. 



2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 

ustawy, w ilości nie mniejszej niż 1,5 m³/h.  

3) Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzonych przez Odbiorcę usług oraz 

dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę 

jakości dostarczonej wody oraz jakości odprowadzonych ścieków bytowych i 

przemysłowych. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje konsumentów o jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ustawy. 

 

§ 4. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia prawidłową eksploatację 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt 

niezbędnych napraw. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia niezawodne działanie przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się w jego posiadaniu na podstawie tytułu 

prawnego(własność, prawa obligatoryjne). 

3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w 

posiadaniu Odbiorcy usług, powstanie istotne obniżenie poziomu usług świadczonych 

przez Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, Odbiorca usług jest zobowiązany 

do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia. 

4. W przypadku, gdy Odbiorca usług nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, pomimo 

wezwania ze strony Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, ma ono prawo 

podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, włącznie z wyłączeniem 

dostawy wody lub odbioru ścieków.” 

 

2) Rozdział V Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rozdział V Warunki przyłączenia do sieci 

 
§ 9 

1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje na podstawie pisemnego wniosku 

składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. 

2. Wniosek o wydanie warunków winien zawierać co najmniej informacje określone  

w art. 19a ust.4 ustawy. 

 

3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci osoba ubiegająca się o 

przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. 

 

4. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i  pisemnym potwierdzeniu 

daty jego złożenia, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy 

dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, 

w terminach określonych w ustawie. 

 

5. W przypadku stwierdzenia przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w 

Stopnicy, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co 

najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust.4 ustawy,  informuje pisemnie 

podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku. 

 



6.  Warunki, o których mowa w ust.1, określają, co najmniej:  

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;  

2) okres ważności; 

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego. 

  

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 ustawie.” 

 

3) Rozdział VI Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rozdział VI 

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych 

 
§ 10 

 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:  

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Gminy Stopnica;  

2) możliwości technicznych urządzeń Gminy Stopnica wynikających z technologii 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości 

pozyskania przez gminę wody nadającej się do spożycia przez ludzi 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 

Gminę Stopnica.  

2. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy wydaje „Warunki 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki 

określone w ust. 1.  

 

3. Gmina Stopnica ma obowiązek zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie uzgodnionym w budżecie gminy, w wieloletniej 

prognozie finansowej, w ramach posiadanych środków finansowych.” 

    

4) Rozdział VII otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rozdział VII 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru 

wykonanego przyłącza 

 

 

§ 11 

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu 

dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, 

przedkłada sporządzony plan celem sprawdzenia przez Referat Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci. 

 

2. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy dokonuje sprawdzenia 

zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia, oraz przepisami prawa 

budowlanego i sanitarnego. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w 



Stopnicy ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało 

wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. 

 

3. 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 Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta i Gminy w Stopnicy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do 

planowanych prac.  

 

4. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających 

częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przed 

zakryciem (zasypaniem).  

 

5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

6. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę 

lub odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.” 

 

2. Pozostała treść Regulaminu dostarczania w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta i Gminy Stopnica, przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/44/2018 Rady Miejskiej w 

Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 roku, pozostaje bez zmian. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Zgodnie  z art.  19.ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (T. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Miejska 

przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje 

go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Zgodnie z art. 25, ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 

2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 471 ze zm.) w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, rady gmin dostosują 

treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze 

ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.  


