
UCHWAŁA NR LVII/1187/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 
roku poz. 994 z późn.zm.) oraz art.19.ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz.328 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala

§1. Przyjąć projekt "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice" 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Przekazać projekt "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice" do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

§3. Zawiadomić Spółkę Katowickie Wodociągi S.A. o przekazaniu projektu "Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice" do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa 
w §2.

§4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik do uchwały Nr LVII/1187/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 28 czerwca 2018 r.

- PROJEKT -

REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE 
MIASTA KATOWICE

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców 
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń 
wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie 
miasta Katowice.

§2. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 328 z późn. zm.).

2. Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego 
rzędu, w tym w szczególności ustawa.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODCIĄGOWO – KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
2) zapewniać ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym 
regulaminie;
3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewniać dostawę wody pod 
ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym 
zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

§4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzone przez odbiorcę usług;
2) zapewniać odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę 
zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy 
na podstawie złożonego przez niego wniosku, o którym mowa w § 6 i § 7 niniejszego regulaminu.

2. W terminie do 14 dni od dnia doręczenia przez przyszłego odbiorcę usług kompletnego wniosku 
o zawarcie umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków.

3. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas nieokreślony, chyba 
że:

1) tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci został ustanowiony na czas określony;
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2) po upływie określonego w umowie terminu, realizacja postanowień umowy nie jest możliwa;
3) wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy na czas określony.

4. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wygasa w przypadku:

1) śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;
2) zmiany odbiorcy usług lub utraty prawa do korzystania z nieruchomości;
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego, strony będącej 
przedsiębiorcą;
4) utraty przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zezwolenia na prowadzenie działalności.

§6. 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem 
wodociągowo – kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), nr PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi 
działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;
4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo 
– kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków;
5) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
6) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na 
podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przedstawia przedsiębiorstwu wodociągowo 
– kanalizacyjnemu:

1) dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. gdy osoba korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
2) w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji – odpis z właściwego rejestru wskazujący na 
sposób reprezentacji podmiotu.

3. W przypadku korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wnioskodawca składa 
oświadczenie w formie pisemnej, w którym określa swój status do zajmowanej nieruchomości.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej 
wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

§7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych                
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 regulaminu, 
a ponadto:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), nr PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres 
osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem 
do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;
2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;
3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu                               
o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, o obowiązku regulowania 
dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne rozliczenie oraz o dokonanym wyborze metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między 
wodomierzem głównym, a sumą wskazań udostępnionych do odczytu wodomierzy zainstalowanych 
w budynku przy punktach czerpalnych, którymi to należnościami właściciel lub zarządca budynku będzie 
obciążał osoby korzystające z lokalu;
4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, 
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.
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Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§8. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, 
wodomierz dodatkowy, lokalowy, wodomierz na ujęciu własnym wody oraz na ujęciu wody od innego 
dostawcy, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie.

2. Ilość wody zużytej bezpowrotnie określa się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, 
zamontowanego na koszt odbiorcy usług, na zasadach określonych w warunkach technicznych. W przypadku 
nieprawidłowego działania wodomierza dodatkowego, zerwania plomb lub utraty cechy legalizacyjnej, ilość 
wody zużytej bezpowrotnie nie podlega odliczeniu.

3. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 
w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

4. Odczyty wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym 
wody, w punkcie czerpalnym od innego dostawcy lub urządzenia pomiarowego następują w okresach 
rozliczeniowych określonych w umowie.

5. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są w okresach rozliczeniowych 
określonych w umowie na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.

6. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne.

7. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania 
ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego i nie ma możliwości określenia ilości na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody, to do prawidłowego określenia ilości odprowadzanych przez odbiorcę usług 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, może służyć 
wodomierz na ujęciu własnym wody lub ujęciu wody od innego dostawcy.

8. Jeżeli odbiorca usług odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z sieci wodociągowej 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego lub z własnych ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego 
oraz nie można ustalić ilości wody pobieranej z własnych ujęć wody w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody, podstawą do ustalenia ilości odprowadzanych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego 
i wodomierza do pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, odbiorca usług umożliwia przedsiębiorstwu wodociągowo – 
kanalizacyjnemu zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym wody.

10. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym 
wody bądź ujęciu wody od innego dostawcy, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego 
zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego 
lub wodomierza na ujęciu własnym wody bądź ujęciu wody od innego dostawcy, a gdy nie jest to możliwe – na 
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego 
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, 
wodomierza na ujęciu własnym wody lub wodomierza od innego dostawcy.

11. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może zainstalować na własny koszt, za zgodą odbiorcy 
usług wodomierz przedpłatowy w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest 
uprawnione do wstrzymania świadczenia usług w przypadku wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

12. Wodomierz przedpłatowy jest stosowany do czasu uregulowania przez odbiorcę usług należności 
powstałych przed jego zainstalowaniem.

13. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 
z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wymaga indywidualnego informowania odbiorców usług o ich 
rodzajach ani wysokości.

§9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody lub odprowadzania 
ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.

Id: 81443DD0-CEF3-4AD0-BD43-CD9F745CC7F0. Podpisany Strona 3



2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa                       
w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające 
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy 
lub właścicielowi budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków.

4. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazań wodomierza głównego, wodomierza 
dodatkowego, lokalowego, wodomierza na ujęciu własnym wody oraz wodomierza na ujęciu wody od innego 
dostawcy, urządzenia pomiarowego z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług, przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową na podstawie średniego zużycia wody za okres 
3 miesięcy wstecz, która zostanie skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym po dokonaniu odczytów 
wodomierzy lub urządzenia pomiarowego.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§10. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa 
się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz 
z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy 
przez przedstawiciela – podstawę umocowania, pełnomocnictwo, adres do korespondencji;
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci;
3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) planowaną wielkość poboru wody i określenie celu poboru wody lub planowaną ilość odprowadzanych 
ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

1) informację lub dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się przyłączyć do sieci, 
względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia 
terenu.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej 
wzór wniosku o wydanie warunków technicznych.

5. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku wraz 
z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci.

6. Warunki przyłączenia do sieci powinny w szczególności określać:

1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia 
z wewnętrznymi instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;
2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
3) rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;
4) dane szczegółowe dotyczące: doboru średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz 
z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca 
lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych;
5) informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się 
o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt 
przyłączenia oraz projekt przyłącza;
6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.
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7. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne, w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę 
ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informację 
techniczną.

§11. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny przyłącza.

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

1) prowadzenie przyłącza możliwie najkrótszą trasą;
2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku przyłączy kanalizacyjnych 
w kierunku spływu,
3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

3. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem wodociągowo – 
kanalizacyjnym, które zajmuje pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia.

4. Projekt techniczny przyłącza zawiera co najmniej:

1) część tekstową – opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza, 
sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości;
2) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile przyłączy, schemat 
węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;
3) kserokopię uprawnień projektowych, przynależność do Izby Budowlanej projektanta;
4) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy w razie usytuowania przyłączy poza 
nieruchomością podmiotu przyłączanego.

5. Pisemne pozytywne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, dokonanie uzgodnień zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz zlecenie pełnienia nadzoru przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnego 
stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

§12. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do 
sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

3. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym lub 
kanalizacyjnym.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – 

KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§13. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową 
i warunkami przyłączenia.

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać pomiar geodezyjny, a następie wykonać operat geodezyjny w dwóch 
egzemplarzach w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, z których jeden dostarcza się do 
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się 
aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
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5. Odbiorca usług w trakcie odbioru jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie właścicieli nieruchomości, 
przez które przebiegają przyłącza, o gotowości udostępnienia terenu dla potrzeb ich eksploatacji.

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, 
kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego;
3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika;
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
5) podpisy członków komisji.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług 
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanych zakłóceniach odbioru 
ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców 
usług w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile 
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 
i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

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 jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych 
informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzania ścieków;
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
4) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela wyżej wymienionych informacji za 
pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo – 
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba 
zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych 
w ust 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane 
w ust 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, 
informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia 
odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
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§16. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo 
– kanalizacyjnego lub doręczenia reklamacji w inny sposób.

3. Reklamacje dotyczące sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 
umowy odbiorca usług może składać pisemnie, osobiście w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem faksu 
lub elektronicznych środków przekazu.

§17. Odbiorca usług ma prawo do obniżenia należności w drodze negocjacji w przypadku stwierdzenia faktu 
dostawy wody o obniżonej jakości lub zaniżonym ciśnieniu.

§18. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być w szczególności 
udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie 
miasta Katowice;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
4) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem 
przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§19. 1. Zapewnienie dostaw wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Miastem Katowice, przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, 
a jednostką Straży Pożarnej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego są Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna.

§20. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w  posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo – 
kanalizacyjnym, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda 
dostarczana jest dla innych odbiorców usług, jednostka Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej 
poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§21. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po 
zdarzeniu.

§22. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 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.

Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE

§23. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy wraz z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XX/374/07 Rady Miasta Katowice 
z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Katowice”.
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§25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Stosownie do zapisów art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328 z póżn.zm.), Rada Miasta na podstawie
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
i przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne.

Zgodnie z zapisami art. 8 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2017 roku poz.2180) przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów dostarczania
wody i odprowadzania ścieków w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (weszła
wżycie 12.12.2017r.). Rady gmin po dokonaniu ich analizy przekazują do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie
przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w brzmieniu
nadanym niniejsza ustawą (art.8 ust.2).

Zarząd Spółki Katowickie Wodociągi S.A. przekazał pismem z dnia 18.05.2018 r. ldz.
PW/1494/2018/SBO/MK Radzie Miasta Katowice przygotowany projekt „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Katowice (dalej: „Regulamin”).

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice w dniu 22.05.2018 roku przekazała Prezydentowi Miasta
Katowice projekt Regulaminu (pismo z dnia 21.05.2018r. Ldz. BRM.0005.26.2018) z prośbą o formalno-
prawną analizę projektu Regulaminu i przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu
Regulaminu do organu regulacyjnego.

Służby Prezydenta Miasta Katowice dokonały analizy przedstawionego projektu Regulaminu pod
względem formalno-prawnym. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że został on opracowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przygotowany przez Spółkę Katowickie Wodociągi
S.A. projekt Regulaminu, spełnia określone obowiązującymi przepisami warunki i może zostać przyjęty
przez Radę Miasta Katowice oraz przesłany do zaopiniowania przez organ regulacyjny.

Treść projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice”
stanowi załącznik do projektu uchwały.
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