
 

UCHWAŁA NR XXVII/221/05 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Miasto Chełmża. 
 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 Nr 172 
poz. 1441) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2001r. Nr 72 poz. 747 
oraz z 2002r. Nr 113 poz. 984, 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 
poz. 729, Nr 130 poz. 1087) uchwala się, co następuje: 

 

 
   § 1. Zatwierdza się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 
o następującej treści: 
 
 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne. 

 
   § 1. 1.  Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie 
zbiorowego  zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą 
urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 
za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na  terenie gminy Miasto Chełmża. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń: 
 
a) „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 poz. 747 z 
póżn.zm.); 

b) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów: 
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
- umowa o zapatrzenie w wodę, 
- umowa o odprowadzanie ścieków; 

c) „Odbiorca” - należy przez to rozumieć odbiorcę usług, o którym mowa, w art. 2 pkt 
3 Ustawy; 

d) „Przedsiębiorstwo” - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 
173, poz.1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania  ścieków; 

e) „wodomierz główny” – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym 
mowa w   art. 2 pkt 19  Ustawy; 

f) „wodomierz” – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany 
na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie 
czerpalnym wody; 

g) „dodatkowy wodomierz” - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy 
zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody 
bezpowrotnie zużytej; 
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h) „urządzenie pomiarowe” – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym 
mowa w art. 2 pkt 15 Ustawy. 

                                                          
                                                         
   § 2. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność na podstawie Uchwały Nr XV/116/91 
Rady Miejskiej  Chełmży z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie powołania zakładu 
budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 
  
   § 3. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą. 
  
   § 4. 1. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem 
rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej, jest zawór za wodomierzem głównym i pierwsza 
studzienka kanalizacyjna licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, granica 
nieruchomości gruntowej. 
         2. W przypadku rozbudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie nieruchomości, miejsce 
o którym mowa w ust. 1 zostanie określone w warunkach technicznych przyłączenia. 
 
         

Rozdział 2 
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. 
 
   § 5. Poziom świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie ilości, jakości oraz 
ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa niniejszy regulamin oraz 
pozwolenie wodnoprawne wydane na  podstawie odrębnych przepisów. 
 
   § 6. 1. Maksymalną ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę 
zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny 
poziom zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków wynikający z posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczenia. 
      2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 203, 
poz. 1718).  
      3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).   
 
   § 7. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Miasta 
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 
 

Rozdział 3 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami. 

 
   § 8. Postanowienia Umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą 
ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

 
   § 9. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania 
przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii. 
       2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, 
odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług 
jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
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    3.  Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków. 
 

   § 10. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień  
ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera Umowy na czas określony: 
1)  gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został 

ustanowiony na czas określony; 
2)  na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci. 
 

   § 11. 1.  Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy 
sporządzonego w formie pisemnej. 
        2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania 
Umowy oraz zmiana adresu do korespondencji. 

 
   § 12. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci 
Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera Umowę z nowym 
Odbiorcą, zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług. 

 
   § 13. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny 
do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa. 
       2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie 
jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan 
prawny przyłączanej nieruchomości. 
       3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek 
do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający 
ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4. 
       4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania 
z przyłączonej nieruchomości. 
       5. Po zawarciu  Umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania 
Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu 
poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia Umowy, ponosi 
odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez 
Przedsiębiorstwo. 
 
   § 14. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się 
w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku 
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych. 
        2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 

1) 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; 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali 
o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz 
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat; 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym 
za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów 
czerpalnych. 

 
   § 15. 1.Umowa może być rozwiązana przez stronę Umowy, z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia określonego w Umowie. 
        2. Rozwiązanie przez Odbiorcę Umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego 
oświadczenia listem poleconym. 
 
   § 16. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 
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        2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki 
została zawarta. 
 
   § 17. Umowa wygasa w przypadku: 
 

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną; 
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości; 
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego 

strony będącej przedsiębiorcą; 
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności. 

 
   § 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia 
przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 
 
 

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

 
   § 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone 
przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone 
w ogłoszonych taryfach. 
 
   § 20. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie 
krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 
 
   § 21. 1.  Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany Umowy. 
        2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, 
prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego 
informowania Odbiorców o ich wysokości. 
        3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, 
zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną Umowy. 
 
   § 22. 1.  Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez 
Przedsiębiorstwo jest faktura. 
         2.  W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby 
korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę  zarządcy 
lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 
         3.  Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub 
w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania 
wodomierza lub urządzenia pomiarowego, na koniec okresu obrachunkowego. 
         4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 
wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. 
Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości 
ustawowej. 
         5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje 
jej zapłaty. 
         6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności 
lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej 
sprawie. 
  
   § 23 W przypadku niesprawności wodomierza głównego, wodomierzy, dodatkowych  
wodomierzy  lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość 
pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia 
wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed 
stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego. 
 



 5 

   § 24. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń 
Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków 
jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań 
wodomierza własnego. 
        2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa 
i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, 
ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego 
i wodomierza głównego. 
        3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, 
zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji. 
 
 

Rozdział 5 
        Warunki przyłączenia do sieci i sposób dokonywania odbioru przyłączy 

 
   § 25. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa 
się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 
       2. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej może występować każda osoba. 

 
   § 26. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy; 
2) określenie: 

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,  
b) charakterystyki zużycia wody, 
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również  

jakości odprowadzanych ścieków, 
d) przeznaczenia wody; 

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie   
dostarczana woda i odprowadzane ścieki, a w szczególności: 

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach 
zasilanych w wodę, 

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające 
ścieki. 

        2. Do wniosku, o którym mowa  w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do 
sieci, powinna załączyć: 

1) dokument potwierdzający, o ile posiada, tytuł prawny do korzystania 
z nieruchomości, której dotyczy wniosek; 
2) mapę sytuacyjną w skali 1:500 określającą usytuowanie nieruchomości, o której 
mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

 
   § 27. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach termin ten  może ulec przedłużeniu. 
         2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia. 
         3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności: 

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

2) wymagania dotyczące: 
     a)  miejsca zainstalowania wodomierza głównego, 

 b) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego, 
 c) jakości odprowadzanych ścieków; 

     3)  termin ważności warunków przyłączenia. 
         4. Za warunki techniczne Przedsiębiorstwo nalicza i pobiera  opłatę wg cennika 
opracowanego na podstawie kalkulacji własnej. 
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        5.  Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie 
posiada technicznych możliwości przyłączenia. 
 
   § 28. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do  opracowania dokumentacji 
technicznej. 
         2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy Odbiorca zleca we własnym 
zakresie jednostce projektowej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
wymagane przepisami Prawa budowlanego. 
         3. Opracowaną dokumentacje techniczną Odbiorca w dwóch egzemplarzach składa 
w Przedsiębiorstwie do uzgodnienia. 
 
   § 29. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłączy jest:  

1) Wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem oraz 
spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków; 

2) Uzgodnienie dokumentacji powinno nastąpić w terminie 14 dni  od dnia złożenia 
dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może 
ulec przedłużeniu; 

3) Za  uzgodnienie dokumentacji technicznej Przedsiębiorstwo nalicza i pobiera 
opłatę wg. cennika opracowanego na podstawie kalkulacji własnej. 

 
   § 30. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącza zostały 
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia i klauzulą 
uzgadniającą projekt budowlany oraz bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa. 
 
   § 31. 1. Próby  oraz odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron. 
        2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 1 są potwierdzane przez strony 
w protokółach, których wzory określa Przedsiębiorstwo. 
        3. Odbiór przyłączy dokonywany jest na podstawie końcowego odbioru technicznego 
robót budowlano montażowych wg zasad określonych w klauzuli uzgadniającej projekt 
budowlany. 
       4. Na okoliczność końcowego odbioru technicznego sporządzany jest  protokół. 
       5.Protokół końcowego odbioru technicznego przyłączy powinien zawierać co najmniej: 

1) datę odbioru; 
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: 

wodociągowe, kanalizacyjne), średnic, materiałów i długości; 
3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; 
4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika; 
5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie; 
6) podpisy członków komisji. 

        6. Protokół końcowego odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości 
wykonania przyłączy i podłączenia do sieci. Jego podpisanie przez strony stanowi podstawę 
do zawarcia Umowy. 
        7. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Odbiorcę lub 
Przedsiębiorstwo. 
 
 

Rozdział 6 
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 

   § 32. 1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku 
wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych 
uniemożliwiających realizację usługi. 
        2. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach 
wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Gminy Miasto Chełmża opracowane na podstawie studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Chełmża.  
 
   § 33. Potencjalni Odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług: 

1) w Urzędzie Miasta Chełmży, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu: 
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
c) niniejszy regulamin; 

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu: 
a)  wieloletni plan rozwoju i modernizacji, 

    b)  niniejszy regulamin. 
 

Rozdział 7 
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej ścieków 

 
   § 34. 1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub 
odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
        2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez 
uprzedniego zawiadamiania Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki 
stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie 
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. 

 
   § 35. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub 
przewidywanym obniżeniu jej jakości oraz przewidywanych zakłóceniach w odprowadzaniu 
ścieków Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców usług poprzez komunikaty 
w lokalnej telewizji kablowej i w lokalnej prasie lub przez rozplakatowanie informacji 
w miejscach ogólnodostępnych, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.  
 
   § 36. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej dwanaście godzin 
Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować 
Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 
 
 

Rozdział 8 
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

 
   § 37. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy głównych, 
wodomierzy, dodatkowych wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie 
zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych oraz wszelkimi uszkodzeniami 
i kradzieżą a także prawidłowe utrzymanie pomieszczeń czy też studzienek, w którym 
są zamontowane. 
         2. Odbiorca zobowiązany jest do utrzymywania przyłącza przez niego 
wybudowanego, stanowiącego jego własność i nie przekazanego Przedsiębiorstwu. 
         3. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu 
będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, 
Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę. 
 
   § 38. W przypadku zawarcia Umów z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w 
budynkach wielolokalowych  Odbiorcy są zobowiązani do zakupu, zainstalowania na własny 
koszt wodomierzy, dodatkowych wodomierzy oraz ich utrzymanie i legalizację. 
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   § 39. 1. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania 
Przedsiębiorstwa o wszelkich: 

1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,   
w tym o zerwaniu plomby; 

2) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ    
na działanie sieci.  

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

 
   § 40. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa 
o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu. 
 
   § 41. 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 
awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej 
na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji, wodociągowej, powrotu ciepłej 
wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania; 

2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach 
określonych odrębnymi przepisami (Polska Norma PN – EN 1717); 

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń 
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej; 

4) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego 
ustalania opłat za odprowadzanie ścieków oraz opomiarowanie wodomierzem 
własnego ujęcia wody; 

5)wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza 
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach  technicznych 
przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem; 

6)zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych i/lub  
kanalizacyjnych; 

7)podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu 
terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania wodomierzy głównych, 
wodomierzy, dodatkowych wodomierzy, urządzeń pomiarowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych i przyłączy; 

8)zakupu, montażu i utrzymania urządzeń pomiarowych o którym mowa 
w art. 15 ust. 3.  

 
   § 42. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie 
z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. 
 
   § 43. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne 
w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy. 
 

 
Rozdział 9 

Standardy obsługi Odbiorców usług. 
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń 

w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków. 
 

   § 44.Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom  należyty poziom usługi a szczególnie 
winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta. 

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

 



 9 

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

 
   § 47. 1.  W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z przepisami określonymi w § 6 
ust 2 regulaminu lub przerw w dostawach wody, a także jakości świadczonych usług 
niezgodnych z Umową Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 
czternastu dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo 
od dnia w którym usługa została niewłaściwe wykonana, lub miała być wykonana. 
       2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach 
niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.  
       3.  Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy, 
b) przedmiot reklamacji, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
d) zgłoszenie roszczenia o upust, 
e) numer i datę Umowy, 
f) podpis Odbiorcy.  

       4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz 
ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa. 
       5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w 
terminie czternastu  dni od dnia jej wniesienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten 
może ulec przedłużeniu. 
       6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź 
winna zawierać: 

a) nazwę Przedsiębiorstwa, 
b) powołanie podstawy prawnej, 
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji, 
d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,  
e)podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo,  

z podaniem  zajmowanego przez niego stanowiska. 
       7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź 
na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
       8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o 
wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu lub 
należności.  

 
Rozdział 10 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 
 

   § 48. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej. 

 
   § 49. 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. 

 
   § 50. 1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe 
stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z Gminą, w której określone 
zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele 
wymienione w art. 22 Ustawy. 
        2. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za ilość pobranej wody na cele przeciwpożarowe 
na podstawie pisemnej informacji składanej przez jednostkę straży pożarnej. 
        3. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy 
miesięczne, za każde pobranie z sieci. 
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Rozdział 11 

Przepisy końcowe. 
 

   § 51. 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, poz. 747 ze zm.) wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 
   § 52. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia 
na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.  

 
   § 53. Traci moc uchwała Nr XLIV/340/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 sierpnia 
2002 w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
miasto Chełmża. 
 
   § 54. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
   § 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  
 
 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 
 
 
Krzysztof Zduński 
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Uzasadnienie 

 

 
do uchwały Nr XXVII/221/05  Rady miejskiej Chełmży z dnia 29 
grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Chełmża. 
 
 

 W związku z nowelizacją art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 
z późn.zm.), zaistniała konieczność zmiany zapisów regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto Chełmża, który został uchwalony 
30 sierpnia 2002r. 
  W związku z powyższym Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Chełmży w dniu 31.12.2005r. przedłożył projekt nowego regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. Po przeprowadzeniu jego analizy i wprowadzeniu 
zmian, ostateczna wersja została przedłożona Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. 
 Należy nadmienić, iż nowy regulamin zawiera wszystkie wymagania wynikające 
ze znowelizowanego art.19 ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
 

 

 


