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UCHWAŁA NR XLII/289/2021
RADY GMINY PORONIN
z dnia 21 października 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021
poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2028)- Rada Gminy Poronin uchwala, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin przyjętym
Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XLII/289/2021
Rady Gminy Poronin
z dnia 21 października 2021 r.
W załączniku do Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Poronin (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 29.01.2019 r., poz. 862) Rozdział II
§ 4, § 8, Rozdział III § 14, Rozdział IV § 16 , Rozdział 5 § 17 i § 18 otrzymują brzmienie:
ZMIANY REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 4.
W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo jest zobowiązane:
1. Przyjąć od Odbiorców usług do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa ścieki
bytowe lub przemysłowe spełniające warunki odprowadzania ścieków do sieci
kanalizacyjnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także w załączniku do
Regulaminu i wydanych warunków technicznych przyłączenia nieruchomości, według
zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić w sposób
ciągły i niezawodny odbiór ścieków w ilości nie mniejszej niż 0,1 m 3/d z wyjątkiem
uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale VIII Regulaminu.
2. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa.
3. Kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi
normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach
spowodowanych przez odbiorcę usług na skutek przekroczenia tych norm.
4. Kontrolować jakość dostarczanych ścieków w miejscu wskazanym w umowie.
5. Udzielić na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji
dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem
oraz zawartych w taryfie.
6. Prowadzić regularną kontrolę urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez
przedsiębiorstwo.
7. Dokonywać napraw urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
8. Zapewnić budowę oraz modernizację urządzeń kanalizacyjnych w zakresie
wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
oraz z uwzględnieniem dostępnych możliwości finansowania.
§ 8.
Odbiorca usług odprowadzania ścieków ma prawo:
1. Zgłaszania przedsiębiorstwu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.
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2. Zgłaszania spraw, o których mowa w Ustawie organowi rozstrzygającym spory
pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą usług, którym jest dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. Żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy przedsiębiorstwa mające związek z
wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych, za wyjątkiem
sytuacji, o których mowa w § 23 pkt 7 Regulaminu.
4. Nieodpłatnego wglądu w wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych, planów inwestycyjnych, taryfę opłat za zbiorowe odprowadzanie
ścieków i cennik usług dodatkowych (prawo to mają również osoby niebędące
Odbiorcami usług w rozumieniu Ustawy).
5. Skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 14.
Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami usługi odprowadzania ścieków
1. Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między
przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego pisemnego
wniosku
o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku
wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy
budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór
wniosku
o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo
udostępnia
zainteresowanym
podmiotom
informacje
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia
przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz
o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
5. Umowa, o której mowa w pkt. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa lub
poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy
usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy
w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
6. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o odprowadzanie ścieków
z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi ona
z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy, oraz po wypełnieniu przez nią wszelkich
wymagań formalnych i technicznych przytoczonych w niniejszym Regulaminie. W
umowie sprecyzowane zostają prawa i obowiązki stron, odpowiedzialności,
możliwości i warunki rozwiązania wzajemnych zobowiązań umownych.
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez ważnej umowy jest zabronione.
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7. Integralną częścią umowy o odprowadzanie ścieków są wydane warunki techniczne
odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej.
8. Miejsce odbioru ścieków przez przedsiębiorstwo określają warunki techniczne
i umowa o odprowadzanie ścieków.
9. Umowy mogą być zawierane z osobą posiadającą tytuł prawny do władania
nieruchomością lub zarządcą nieruchomości lub z osobą, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
10. Treść umowy o odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków
stron, wynikających z przepisów Ustawy, z przepisów wykonawczych do Ustawy oraz
niniejszego Regulaminu.
11. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych przedsiębiorstwo zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali,
jeżeli:
a) Instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach
czerpalnych,
b) Jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez
Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,
c) Właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między urządzeniem
pomiarowym lub w przypadku jego braku wodomierzem głównym, a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
d) Właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między
urządzeniem pomiarowym lub wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
e) Właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych
przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych
znajdujących się poza lokalami, został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób
przerwania odbioru ścieków z lokalu bez zakłócania odbioru ścieków z pozostałych
lokali.
12. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków
z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi
z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki
określone w § 14 ust. 11 Regulaminu.
13. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z
lokalu w budynkach o których mowa w Ustawie w przypadku, gdy nie są spełnione
warunki, o których mowa w § 14 ust. 11 Regulaminu, a ilość odprowadzanych
ścieków będzie ustalana w oparciu o ryczałt określony w umowie, na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
14. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę, o której mowa w § 14 ust. 11
Regulaminu, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające
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jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za
odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w
terminie określonym w umowie.
15. Umowa o odprowadzanie ścieków zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością
jej wypowiedzenia przez strony z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia lub na czas określony.
16. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
17. Po upływie okresu wypowiedzenia, przedsiębiorstwo zaniecha odbioru ścieków i
może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków.
18. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, z której odbierane są ścieki następuje
wygaśnięcie umowy z dniem pisemnego powiadomienia przedsiębiorstwa o tym
fakcie.
19. W przypadku niepowiadomienia o zmianach, które mają wpływ na rozliczenie
należności z tytułu świadczonych usług, przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do
obciążenia odbiorcy usług zgodnie z zapisami umowy o odprowadzanie ścieków, za
okres do dnia powiadomienia przedsiębiorstwa o zaistniałych zmianach.
§ 16.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach za odprowadzenie
ścieków
1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o odprowadzanie ścieków stanowi
aktualna taryfa przedsiębiorstwa, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe
odprowadzanie ścieków, a także ilość odprowadzonych ścieków, ustalona w sposób
określony w § 16 ust. 2 Regulaminu.
2. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez odbiorcę usług ustalana
jest:
a) W przypadku zainstalowania na przyłączu kanalizacyjnym urządzenia
pomiarowego - na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
b) W przypadku braku urządzenia pomiarowego, o którym mowa w pkt. a, ilość
ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej określonej na podstawie wskazań
wszystkich wodomierzy zainstalowanych na wszystkich źródłach zaopatrzenia
w wodę (po odliczeniu wody bezpowrotnie pobranej),
c) W przypadku braku urządzeń, o których mowa w pkt. a i b, ilość ścieków ustala się
w oparciu o ryczałt określony w umowie, na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
d) W przypadku zainstalowania odrębnych wodomierzy dla pomiaru wody
bezpowrotnie zużytej, możliwe jest odliczanie tej ilości wody od ilości ogólnie
pobranej wody. Warunki montażu takich wodomierzy należy uzgodnić
z przedsiębiorstwem.
3. Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości
wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne.
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4. Rozliczenia należy dokonać w oparciu o bilans wodno-ściekowy zakładu.
5. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowanego przedsiębiorcę. Wielkości
pomniejszenia określają strony w umowie.
6. W przypadku niezawinionej przez odbiorcę usług niesprawności urządzenia
pomiarowego lub wodomierzy służących do rozliczeń za odprowadzane ścieki oraz w
przypadku okresowego braku możliwości odczytu, ilość ścieków ustala się zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
przedsiębiorstwa
o uszkodzeniu, zerwaniu plomb, osłon, przemieszczeniu, zaborze wodomierza lub
urządzenia pomiarowego.
8. Odbiorca usług zobowiązany jest do usunięcia niesprawności urządzenia
pomiarowego lub wodomierzy służących do rozliczeń za odprowadzane ścieki i
będących własnością Odbiorcy usług, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia ich
niesprawności.
9. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są
przez przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami Ustawy, na zasadach określonych w
umowie.
10. Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne. Cykl
rozliczeń określa przedsiębiorstwo w zależności od lokalnych warunków
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych świadczenia usług.
11. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie określonym w
umowie.
12. W przypadku miesięcy, w których odczyty wodomierzy nie będą wykonywane
przedsiębiorstwo będzie wystawiać faktury zaliczkowe.
13. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej
zapłaty.
14. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych
należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty
złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
15. W przypadku powstania długu po stronie odbiorcy usług na skutek nieuiszczenia
należności, przedsiębiorstwo może na zasadach ogólnych zaliczyć należność z wpłat
bieżących na poczet zaległych odsetek i zaległych opłat, jeżeli odbiorca usług nie
wskazał na poczet, którego z kilku długów ma być zaliczona wpłata.
§ 17.
Warunki przyłączania do sieci wodociągowej
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek
złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
a. Imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji
wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej
prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę
umocowania, adres do korespondencji,
b. Adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
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c. Planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie,
d. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych.
3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci do wniosku załącza plan
zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do
istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia
terenu.
4. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki
przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w pozostałych przypadkach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust.4, odpowiednio o kolejne 21
albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny określać, w szczególności:
a. Lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
b. Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej,
c. Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej,
d. Termin ważności warunków.
§ 18.
Warunki przyłączania do sieci kanalizacyjnej
1. Wydając warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przedsiębiorstwo uwzględni
obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy.
2. Podłączanie nieruchomości, obiektów budowlanych do
przedsiębiorstwa odbywa się według poniższej procedury:

sieci

kanalizacyjnej

1) Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości, obiektów budowlanych do
sieci kanalizacyjnej składa pisemny wniosek do przedsiębiorstwa o wydanie
warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci do wniosku załącza
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku
do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu.
2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:
a) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt
z wnioskodawcą oraz adres do korespondencji,
b) określenie:
- rodzaju i parametrów instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej,
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- rodzaju i ilości, a w przypadku ścieków przemysłowych również jakości
i składu odprowadzanych ścieków,
c) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu budowlanego,
z którego będą odbierane ścieki, w szczególności:
- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, usługowe, itp.),
- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia odprowadzające ścieki,
d) przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków.
3. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki
przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w pozostałych przypadkach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust.4, odpowiednio o kolejne 21
albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
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