
             

    U C H W A Ł A  Nr 329/XXXVI/06  
  Rady Miejskiej w Chorzelach
      z dnia 28 lipca 2006 roku 

w sprawie uchwalenia  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w Gminie Chorzele”.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 
142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.  19 ust.  1 ustawy z dnia 7 
czerwca  2001  roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co następuje :

§ 1.

Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie 
Chorzele” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Chorzele  oraz 
Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik do uchwały Nr 329/XXXVI/06 

                                                            Rady Miejskiej w Chorzelach

                                                  z dnia 28 lipca 2006 roku

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW

W GMINIE CHORZELE

OPRACOWANY PRZEZ

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ W CHORZELACH

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na obszarze Gminy 
Chorzele

Rozdział I Postanowienia ogólne   



§ l

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 
realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

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

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

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 
72 póz. 747). wraz przepisami wykonawczymi i późniejszymi zmianami.

§2

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 zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą Usług.

§3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  wykonuje swoją działalność w oparciu o pozwolenie 
wodnoprawne wydane przez Starostę Przasnyskiego. 

§4

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków zawartej między Dostawcą  a Odbiorcą Usług 

Rozdział II Zawieranie umów 

§5

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek 
osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci. 

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, 
do którego ma być dostarczana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych 
przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z 
właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej. 

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Dostawca 
Usług zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi w sposób uzgodniony z Dostawcą Usług, 

b) możliwy jest odczyt wodomierzy, 

c) wnioskodawca i Dostawca ustalili sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a 
wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, 

d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw 
w pozostałych lokalach. 



§6

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. 

2. Umowa powinna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu 
cywilnego 

3. Umowa powinna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny 
wniosek stron. 

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę Usług środków 
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 

§7

Umowa, o której mowa w § 5 ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, 

2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, 

3. praw i obowiązków stron umowy, 

4. procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

5. ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 

6. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w 
tym warunków wypowiedzenia. 

Rozdział III Obowiązki Dostawcy Usług

§8

1. Zakład  jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z 
osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o 
zawarcie umowy. 

2. Zakład 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 dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków. 

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

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra 
zdrowia. 

§ 9

1. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

§10



Zakład na obowiązek informowania o  przerwie w odbioru ścieków wynikającej z planowanych prac 
konserwacyjno – remontowych, Dostawca Usług  powiadomi Odbiorców Usług  najpóźniej na dwa dni 
przed terminem rozpoczęcia prac, a gdyby przerwa ta miała by trwać ponad 12 godzin, na 7 dni przed 
planowanym terminem poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11

Zawór przed wodomierzem głównym jest miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej. 

                                                 

                                                 Rozdział IV Sposób rozliczeń 

§ 12

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

§ 13

1. Ilość dostarczonej 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 sposobu rozliczenia 
różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w 
lokalach, o którym mowa w §5 ust.4c. 

§ 14

W przypadku braku lub uszkodzenia wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych 
norm zużycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w tabeli norm 
zużyć wody.

§ 15

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody i odprowadzanych ścieków 
ustalona będzie na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6-ciu miesiącach poprzedzających 
niesprawność wodomierza. 

§ 16

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

2. Ilość wód opadowych, roztopowych i infiltracyjnych ustala się jako iloczyn średniorocznego opadu 
(ustalonego jako średnia arytmetyczna opadów atmosferycznych z Posterunków Meteorologicznych) z 
roku poprzedniego i powierzchni dachów, terenów utwardzonych, placów, dróg i ulic, z których 
odprowadzane są do kanalizacji Miejskiej wody opadowe

§ 17



W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług ścieków. 

§18

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak 
również sposób uiszczania opłat. 

2. Wniesienie przez Odbiorcę Usług  reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 

§19

Stawka za 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zostaje określony Uchwałą Rady Miejskiej 
w Chorzelach . W miarę wzrostu kosztów utrzymania  stawka za 1 m3 odprowadzanych ścieków ulegnie 
zmianie bez dodatkowych aneksów do umowy a zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§20

1. Taryfy obowiązują przez l rok. 

2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. 

Rozdział V Warunki przyłączenia do sieci 

§21

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. 

2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne wykonanie wodnokanalizacyjnego 
przyłączenia do nieruchomości w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku. 

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie 
dokumentacji technicznej z Zakładem w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji. 

4. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Zakład dokonuje odbioru 
wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. 

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

§22

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej oraz 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. 

§ 23

1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków nic stanowi inaczej Odbiorca Usług 



odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub 
instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. 

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

                                         Rozdział VI Obsługa i prawa odbiorcy usług 

§24

Zakład powinien zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi.

§25

1. Zakład zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji 
dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych. 

§26

Zakład powinien reagować niezwłocznie na zgłoszone reklamacje, dotyczące jakości wody, a inne 
rozpatrywać nie dłużej niż w ciągu 14 dni. 

§27

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakład 
powinien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, 

                                                       

                                           Rozdział VII Prawa Zakładu     

§28

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

§29

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, gdy 
wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 5. 

§30

l. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 

b) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania 
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 

c) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono 
celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, 



d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia 
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach 
pomiarowych. 

2. Zakład, po odcięciu wody, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu 
poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego 
punktu. 

3. Zakład o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i 
sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora 
sanitarnego, Burmistrza oraz Odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia 
dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

§31

Wznowienie dostarczania wody i  odbierania ścieków  następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyny 
odcięcia przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, za odpłatnością pokrywaną przez Odbiorcę Usług 
w wysokości określonej w taryfie.

                                      Rozdział VIII Obowiązki odbiorców usług 

§32

Odbiorca powinien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich 
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a 
także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed 
dostępem osób nieuprawnionych. 

§33

1.Odbiorca Usług zobowiązany jest do wnoszenia regularnych opłat na rzecz Dostawcy Usług.
2.W przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu, Odbiorca Usług zobowiązuje się do zapłaty należności 
do  czasu  wskazania  w  formie  pisemnej,  Dostawcy  Usług następcy  prawnego  lub  przedłożeniu 
dokumentu przekazania nieruchomości.   
3.Zabrania  się  odprowadzania  do  kanalizacji  sanitarnej  wód opadowych i  drenażowych bez  pisemnej 
zgody Dostawcy Usług.

                                                    Rozdział IX Przepisy karne 

§34

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji 
służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu 
budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
2) przeprowadzenia  kontroli  urządzenia  pomiarowego,  wodomierza  głównego  lub  wodomierzy 



zainstalowanych  przy  punktach  czerpalnych  i dokonania  odczytu  ich  wskazań  oraz  dokonania 
badań i pomiarów,

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo,
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
5) odcięcia  przyłącza  wodociągowego  lub  przyłącza  kanalizacyjnego  lub  założenia  plomb 

na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której 

mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

§35

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 
1) odpadów  stałych,  które  mogą  powodować  zmniejszenie  przepustowości  przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, 
ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, 

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, 
mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 
85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

4) substancji  żrących  i toksycznych,  a  w szczególności  mocnych  kwasów  i zasad,  formaliny, 
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

5) odpadów  i ścieków  z hodowli  zwierząt,  a  w szczególności  gnojówki,  gnojowicy,  obornika, 
ścieków z kiszonek, 

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów  leczniczych  dla  zwierząt,  w których  zwierzęta  są  leczone  stacjonarnie 

na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

§36

Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  jest  obowiązane  do prowadzenia  regularnej  kontroli 
ilości  i jakości  odprowadzanych  ścieków  bytowych  i ścieków  przemysłowych  oraz  kontroli 
przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§37

 Kto  bez  uprzedniego  zawarcia  umowy,  o której  mowa  w art.  6  ust.  1,  pobiera  wodę  z urządzeń 
wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł. 

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1)  uszkadza  wodomierz  główny,  zrywa  lub  uszkadza  plomby  umieszczone  na wodomierzach, 

urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie, lub 
utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności 
określonych  
w art. 7 
1. (skreślony) 
2. Kto  bez  uprzedniego  zawarcia  umowy,  o której  mowa  w art.  6  ust.  1,  wprowadza  ścieki 

do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. 
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 
ust. 1 i 2.

3. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec 
nawiązkę  na rzecz  przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego,  w wysokości  1 000  zł  za 
każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub 
wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

4. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.



                                               Rozdział X Postanowienia końcowe 

§38

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr 329/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 
lipca 2006 roku.

§39

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, póz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi i późniejszymi zmianami.


