
UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY GMINY ŻUKOWICE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Żukowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) Rada Gminy Żukowice uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Żukowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żukowice

Jarosław Szmidt
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Żukowice

z dnia 13 grudnia 2018 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 
ŻUKOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 1152 ze zm.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
oraz odbiorców usług.

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. 2018 r. poz. 1152 ze zm.).

2) Umowa – umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a każdym kto 
korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

3) Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić:

1) dostawę wody z sieci wodociągowej na cel określony w umowie pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 
MPa i nie większym niż 0,6 MPa w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową, o parametrach 
jakościowych zgodnych z obowiązującymi przepisami;

2) przepustowość sieci kanalizacyjnej umożliwiającą odprowadzanie z nieruchomości określonej w umowie 
ilości ścieków;

3) ciągłość i niezawodność dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków;

4) spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej 
niedoboru;

5) zapewnienie obsługi technicznej umożliwiającej odpowiednią eksploatację urządzeń i przyłączy.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 3. 1. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie 
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, 
a Odbiorcą usług.

2. Miejscem dostarczania wody przez przedsiębiorstwo jest zawór odcinający za wodomierzem głównym; 
miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka na przyłączu kanalizacyjnym licząc od strony budynku.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera umowę na dostarczanie wody lub odbiór 
ścieków w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

4. Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków, w szczególności zawiera:

1) nazwisko i imię wnioskodawcy;
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2) PESEL wnioskodawcy

3) adres zamieszkania wnioskodawcy;

4) adres i miejsce położenia nieruchomości;

5) rodzaj świadczonych usług (woda, ścieki);

6) dobowe zapotrzebowanie na wodę;

7) dobowy zrzut  ścieków;

8) informację o posiadanych przez wnioskodawcę własnych ujęciach wody;

9) informację o zainstalowaniu wodomierza dodatkowego;

10) cel na jaki ma być dostarczana woda;

11) rodzaj zrzucanych ścieków;

12) miejsce na zainstalowanie wodomierza głównego;

13) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego;

14) okres na jaki ma być zawarta umowa.

5. W przypadku wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do 
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi wnioskodawca 
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dodatkowo:

1) wskazanie osób korzystających z lokali oraz informacji o których mowa w § 3 ust 4 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10 w stosunku do każdego najemcy;

2) dokument potwierdzający, że na instalacji wodociągowej w budynku lub w budynkach w każdym lokalu 
opomiarowano wszystkie punkty czerpalne;

3) wykaz lokali mieszkalnych wraz z numerami wodomierzy oraz miejsce zainstalowania wodomierza 
w lokalu;

4) oświadczenie wnioskodawcy, że zamontowane w lokalach wodomierze zainstalowano zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do regulowania należności do przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjnego wynikających z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań 
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.

6. Wzór wniosku przedstawia Załącznik nr 1.

§ 4. Umowę zawiera się na okres wskazany we wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 5. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako 
iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz 
odpowiadających im ilości świadczonych usług.

§ 6. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego 
braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza przez przedsiębiorstwo.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej 
wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mieszkaniowych z uwzględnieniem różnicy wskazań 
wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych.

3. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza, przedsiębiorstwo wodociągowo - 
kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu jego wskazań.

§ 7. 1. Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane będą cyklicznie przez upoważnionego pracownika 
przedsiębiorstwa w okresach nie dłuższych niż raz na dwa miesiące.
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2. Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane będą z dokładnością do 1 m3 zużycia wody.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 8. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w szczególności zawiera:

1) nazwisko i imię wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania wnioskodawcy;

3) adres do korespondencji;

4) adres i miejsce położenia planowanej do przyłączenia nieruchomości wraz z numerem działki;

5) rodzaj planowanego do wykonania przyłącza;

6) informację o istniejącym przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym;

7) informację o posiadanym własnym ujęciu wody lub instalacji do gromadzenia lub oczyszczania ścieków;

8) informację o wyborze procedury budowy przyłącza.

§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki techniczne na przyłączenie do sieci 
w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci są ważne przez 2 lata od dnia ich wydania.

3. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 
Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku,  informuje o tym osobę ubiegającą się 
o przyłączenie, wskazując na powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 10. 1. Możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych określa istniejąca sieć wodociągowo 
– kanalizacyjna będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

2. Osoby ubiegające się o świadczenie usług wodociągowo– kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w Urzędzie Gminy 
w Żukowicach a także w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym , które udostępniają nieodpłatnie 
wgląd w:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Gminy Żukowice;

4) niniejszy regulamin.

§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przyłączy nowego odbiorcę do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli:

1) w wyniku przyłączenia warunki techniczne istniejącej sieci wodociągowej i istniejących urządzeń 
kanalizacyjnych nie pogorszą się i będzie zachowany minimalny poziom usług a w szczególności 
nie zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć wody i oczyszczania ścieków oraz dostawczych 
i odbiorczych istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

2) przyłącze wykonano za zgodą przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz wykonano zgodnie 
z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia;

3) istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia usług.
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Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo –kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza

§ 12. 1. Sposób realizacji budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia 
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego określają warunki techniczne 
wykonania przyłącza do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

2. Realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do 
lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
w tej materii przepisami prawa.

§ 13. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest powiadomić pisemnie 
przedsiębiorstwo o zamiarze przystąpienia do budowy przyłączy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

2. W procesie realizacji budowy przyłącza do sieci, należy przeprowadzić odbiory częściowe i odbiory 
końcowe.

3. Odbiory częściowe dotyczą robót podlegających zakryciu.

4. Zakres odbioru częściowego w szczególności obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności wykonanego przyłącza z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów;

2) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia sieci;

3) sprawdzenie prawidłowości montażu sieci, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń;

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;

5) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

5. Przed przekazaniem wybudowanych przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy 
dokonać odbioru końcowego wybudowanych przyłączy.

6. Zakres odbioru końcowego w szczególności obejmuje:

1) sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich 
postanowień, usunięcia usterek i innych wad, a w uzasadnionych przypadkach sprawdzenia prób 
szczelności;

2) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych 
elementów związanych z siecią;

3) sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej na podstawie, której realizowano budowę przyłączy, 
uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia.

7. Odbiory częściowe i końcowe przeprowadza się komisyjnie przy udziale użytkownika i przedstawiciela 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

8. Z przeprowadzonych odbiorów częściowych i odbioru końcowego sporządza się protokoły, które 
podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych.

9. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono, że wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się usterki, 
uwzględnia się je w protokole podając jednoczenie termin ich usunięcia.

10. Podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych protokół końcowy 
odbioru upoważnia odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie ścieków.

11. Gmina przejmuje wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w eksploatację, jedynie na 
podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Do czasu odbioru końcowego przedsiębiorstwo 
nie odpowiada za eksploatację przyłączy.
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Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

1) poinformować odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach w dostawie 
wody, przewidywanym obniżeniu jakości wody oraz o planowanych przerwach w odbiorze ścieków co 
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, jeżeli czas trwania będzie wynosił poniżej 12 godzin 
i na 5 dni przed planowanym terminem jeżeli czas trwania będzie wynosił więcej niż 12 godzin;

2) zapewnić w miarę posiadanych możliwości zastępczy punkt poboru wody w przypadku przerwy 
w dostawie wody lub dostawy wody o pogorszonej jakości trwającej dłużej niż 12 godzin;

3) zapewnić w miarę posiadanych możliwości w sposób zastępczy odbiór ścieków z nieruchomości 
w przypadku awarii urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo 
kanalizacyjnego.

2. Odbiorca usług ma prawo reklamować w sposób ustny, telefoniczny lub pisemny jakość świadczonych 
usług wodociągowych i kanalizacyjnych, niezwłocznie po stwierdzeniu ich pogorszenia.

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

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek na żądanie odbiorcy usług udzielić  
informacji dotyczących realizacji usług, a w szczególności wszystkich informacji zawartych w regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz 
wysokości opłat za świadczone usługi.

3. Reklamacje, o których mowa w ust 2, odbiorca usług wnosi do przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjnego na piśmie.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
wniesione reklamacje dotyczące:

1) wystawianych faktur – do 14 dni roboczych;

2) korekty błędnie wystawionych faktur – do 7 dni roboczych;

3) jakości dostarczonej wody – do 24 godzin, a w przypadku konieczności dokonania pełnych badań – do 
4 dni roboczych;

4) prawidłowości wskazań wodomierza – do 14 dni roboczych, a w przypadku konieczności wykonania 
ekspertyzy wodomierza – do 3 miesięcy.

5. W przypadku wniesienia pozostałych reklamacji, interwencji, skarg, zażaleń lub zapytań 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej 
w terminie do 7 dni roboczych.

6. Termin rozpatrzenia reklamacji liczy się od dnia jej otrzymania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 16. 1. Pobór wody z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo 
kanalizacyjnego na cele przeciwpożarowe może się odbywać w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub 
na potrzeby związane z przeprowadzaniem ćwiczeń przez jednostki straży pożarnej. 

2. Uprawnionym do pobierania wody na cele przeciwpożarowe w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych 
są jednostki straży pożarnej oraz inne osoby uczestniczące w akcji gaśniczej.
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3. Pobór wody na potrzeby związane z przeprowadzaniem ćwiczeń przez jednostki straży pożarnej może 
odbywać się po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez ćwiczącą jednostkę straży pożarnej do przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego.

4. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, jednostka straży pożarnej wskazuje w szczególności czas 
i miejsce prowadzenia ćwiczeń.

5. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do pisemnego powiadamiania 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o:

1) miejscu i czasie prowadzenia akcji gaśniczej;

2) miejscu i czasie prowadzenia ćwiczeń;

3) ilości zużytej wody w czasie prowadzenia akcji gaśniczej pobranej z urządzeń wodociągowych będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

4) ilości zużytej wody w czasie prowadzenia ćwiczeń pobranej z urządzeń wodociągowych będących 
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

5) ilości wody pobranej do napełnienia zbiorników w samochodach bojowych z sieci wodociągowo 
kanalizacyjnej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego;

6) uszkodzenia urządzeń wodociągowych lub sieci wodociągowej, jakie wystąpiły w związku 
z prowadzeniem akcji gaśniczej.

6. Informacje, o których mowa w ust 5, uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe przedkładają 
do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, jednakże 
nie później niż 7 dni od ich wystąpienia.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia umów 
zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług lub osobą 
ubiegającą się o przyłączenie.

§ 18. Niniejszy regulamin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na żądanie każdego, 
kto wystąpi o jego udostępnienie.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WZÓR

Wnioskodawca/Wnioskodawcy: Żukowice, dn. ...........................

..................................................

(imię i nazwisko, PESEL)

..................................................

..................................................

(miejsce zamieszkania)

Tel. ...........................................

W N I O S E K

o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków*

1. Proszę o zawarcie umowy na dostawę (podać rodzaj usługi: woda, ścieki): ..................................... 
w miejscowości (adres, nr działki, nr domu): ............................................................................................. 
miesięczne zapotrzebowanie na wodę (podać w m3): ................................................................................. 
dostarczona będzie na cele (socjalno - bytowe, prowadzenie budowy, inne): .............................................

2. Wodomierz będzie zainstalowany w (wskazać miejsce, np. studnia wodomierzowa, pomieszczenie 
piwniczne, pomieszczenie gospodarcze) ....................................................................................................

3. Zrzucane ścieki będą pochodziły (z gospodarstwa domowego, ścieki przemysłowe) ....................... 
....................................................................................................................................................................

4. Okres na jaki ma być zawarta umowa (czas nieokreślony, czas określony - podać datę) .................. 
....................................................................................................................................................................

5. Nieruchomość nie jest/jest* wyposażona: we własne ujęcie wody, zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych, przydomową oczyszczalnię ścieków.

6. Własne ujęcie wody nie jest/jest* opomiarowane i będzie stanowić podstawę do naliczania opłaty za 
ilość odprowadzanych ścieków.

7. Inne informacje: ..............................................................................................................................

..........................................

(podpis wnioskodawcy)

* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WZÓR

Wnioskodawca/Wnioskodawcy: Żukowice, dn. ...........................

..................................................

(imię i nazwisko, PESEL)

..................................................

..................................................

(miejsce zamieszkania)

Tel. ...........................................

W N I O S E K

o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*

1. Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości (adres i miejsce położenia 
planowanej do przyłączenia nieruchomości wraz z nr działki) .................................................................. 
.................................................................................................................................................................... do sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

2. Nieruchomość nie jest/jest* wyposażona w przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.

3. Nieruchomość nie posiada/będzie posiadać/posiada*: własne ujęcie wody, zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych, przydomową oczyszczalnie ścieków.

4. Realizowane przyłącze zostanie zrealizowane (wskazać procedurę pozwalającą na wybudowanie 
przyłącza zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:

- na podstawie art. 29a ust 1. - budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej 
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(w przypadku, gdy sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się na terenie wnioskowanej działki);

- na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1 - budowa sieci na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi (w 
przypadku, gdy należy wybudować odcinek sieci wraz z przyłączami);

- na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1a - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy należy 
wybudować odcinek sieci wraz z przyłączami);

- na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1a - budowa przyłączy na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi 
(pozostałe przypadki).

..........................................

(podpis wnioskodawcy)

* - niewłaściwe skreślić
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UZASADNIENIE

Zadaniem każdego samorządu jest prowadzenie takiej strategii gospodarczej, aby ten mógł się

rozwijać w sposób optymalny i sprzyjający jego społeczeństwu, a jednym z najważniejszych

czynników gwarantujących prawidłowy rozwój gminy jest właściwa organizacja usług

komunalnych i dbanie o dobro środowiska naturalnego, bowiem znacząco oddziałuje to na standard

i warunki życia mieszkańców.

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

koniecznym stało się zaktualizowanie treści regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Żukowice od czerwca

2014 roku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków Rada Gminy przygotowała projekt regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na podstawie regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwo

wodociągowo – kanalizacyjne, a następnie przekazała go do zaopiniowania do organu

regulacyjnego zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Dnia 2 października 2018 roku organ regulacyjny, tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem nr

WR.RET.070.435.2018.JW pozytywnie zaopiniował przedłożony regulamin.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały

w sprawie uchwalenia regulaminu.
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