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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm./ art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm./, Rada Miejska w Kolo-
nowskiem, uchwala:

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków.

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 2. Celem niniejszego Regulaminu jest:
1) okre�lenie praw i obowi¹zków Zak³adu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem, jako przedsiê-
biorstwa wodoci¹gowo - kanalizacyjnego, zwanego dalej przed-
siêbiorstwem- oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowych �wiad-
czonych przez przedsiêbiorstwo, zwanych dalej odbiorcami, wy-
nikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747,
zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173,
poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729), zwanej dalej ustaw¹ oraz
z przepisów wykonawczych do tej ustawy,

2) ustanowienie warunków przy³¹czania nieruchomo�ci
do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,

3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom in-
formacji o mo¿liwo�ciach dostêpu i warunkach przy³¹czania do
sieci,

4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom infor-
macji na temat wzajemnych praw i obowi¹zków zak³adu wodo-
ci¹gowego i odbiorców us³ug.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez przedsiê-

biorstwo

§ 3. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ w szcze-
gólno�ci:

1) usuniêcie awarii w ci¹gu 12 godzin od czasu jej zg³o-
szenia,

2) w przypadku awarii wodomierza, niezawinionej przez
odbiorcê, wymianê w terminie 7 - dni od daty zg³oszenia uszko-
dzenia wodomierza, w przypadku niedokonania w wymienionym
terminie wymiany wodomierza z winy przedsiêbiorstwa, op³aty za
pobór wody zostan¹ ustalone w wysoko�ci obni¿onej o 10%,

3) na wniosek odbiorcy, mo¿liwo�æ zainstalowania dodat-
kowego wodomierza bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów rozli-
czenia ilo�ci odprowadzanych �cieków, zgodnie z art. 27 ust. 6
ustawy na koszt odbiorcy,

4) minimalne ci�nienie, które nie mo¿e byæ mniejsze od
s³upa wody, równej wysoko�ci najwy¿ej usytuowanego punktu
poboru wody plus 8 m, mierzonego przy zaworze wodomierza,

5) maksymalne ci�nienie, które nie mo¿e byæ wy¿sze od
0,6 Mpa, mierzonego przy zaworze wodomierza.

§ 4. Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzanie �cieków, w sposób zgodny z prze-
pisami ustawy i niepowoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez przedsiêbiorstwo oraz nieutrudniaj¹cy dzia-
³alno�ci przedsiêbiorstwa, a w szczególno�ci do:

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej, w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody gor¹cej z instalacji centralnego ogrzewania, zamarzniêcia
instalacji,

2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych
do wydzielonego miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz,

3) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
siêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomo�ci i do pomieszczeñ
w celach okre�lonych przepisami ustawy oraz niniejszego Re-
gulaminu,

4) poinformowanie przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie
�cieków.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

§ 5. Zawarcie umowy o dostarczenie wody i odprowadza-
nie �cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów
z prób i odbiorów prac budowlano - monta¿owych wykonanych
w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.

§ 6. Tre�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadze-
nie �cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron, wy-
nikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do
ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.

§ 7. Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okre�lane zgodnie
z przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo i zatwierdzane
uchwa³¹ Rady Miejskiej, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu
o umowê o zaopatrzenie w wodê.

§ 8. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê sta-
nowi za³¹cznik, sk³adany przez odbiorcê us³ug przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków ko-
rzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz
przewidywan¹ jej ilo�æ.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lane w taryfach

§ 9. [ 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez przed-
siêbiorstwo z odbiorcami us³ug, na podstawie okre�lonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków. ] *
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2. Stosowanie przez przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at,
wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomo�ci
publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania odbior-
ców o ich wysoko�ci.

§ 10. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystaj¹-
cymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilo�æ dostarczanej
wody ustala siê na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy
wszystkich punktach czerpalnych.

§ 11.1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy.
2. Podstaw¹ obci¹¿enia odbiorcy nale¿no�ciami za us³u-

gi �wiadczone przez przedsiêbiorstwo jest faktura.
3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorca-

mi s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali, przedsiê-
biorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê dla zarz¹dcy lub w³a�ciciela takie-
go budynku oraz odrêbne faktury osobom korzystaj¹cym z lokali.

4. Odbiorca mo¿e dokonaæ zap³aty, za dostarczan¹  wodê
i odprowadzane �cieki, ksi¹¿eczk¹ op³at.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 12.1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
powinien, w szczególno�ci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) przeznaczenia wody,
d) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbior-

ców us³ug, równie¿ jako�ci odprowadzonych �cieków;
3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-

kowe) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody i odbio-

ru �cieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-

ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ mapê sytu-
acyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci, której dotyczy
wniosek, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 13.1. Przedsiêbiorstwo okre�la warunki przy³¹czenia
i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹cze-
nie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okre�lenia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej

i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy us³ug,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne

i techniczne, w których zu¿ywana jest woda,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego;
4) termin wydania warunków przy³¹czenia.

§ 14. Umowa o przy³¹czenie okre�la ponadto, w szczegól-
no�ci:

1) zakres prac projektowych i budowlano - monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony,

2) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ, okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia

3) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
4) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê,
5) odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.

§ 15.1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych i budowlano - monta¿o-
wych, maj¹cych na celu przy³¹czenie do sieci.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la
przedsiêbiorstwo.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanaliza-

cyjnych

§ 16. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyj-
nych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug:

1) w Urzêdzie Miasta i Gminy, który udostêpnia do wgl¹du:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin �wiadczenia us³ug,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbioro-

wego zaopatrzenia w wodê;
2) w przedsiêbiorstwie, które udostêpnia do wgl¹du:
a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,
b) plan inwestycyjny,
c) regulamin �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków, a w szczególno�ci sposoby za³a-
twiania reklamacji i wymiany informacji

§ 17.1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia
odbiorcom informacji, dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ za-
opatrzenia w wodê oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie
�cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia od-
biorcy w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenie us³ug, w szczególno�ci gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie �cieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê, o którym mowa
w ust. 2, przedsiêbiorstwo niezw³ocznie informuje odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 18. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê inaczej, udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku
z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody nastêpuje:

1) niezw³ocznie - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia prze-
widywanego terminu usuniêcia awarii,

2) w ci¹gu 7 dni - na pisemne ¿¹danie ustalenia terminu
usuniêcia przerw i zak³óceñ,
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3) w ci¹gu 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi
i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja-
�niaj¹cego.

§ 19. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych
zaopatrzenia w wodê z wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowa-
nie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 20.1. Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych
ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie przez zainteresowanego w siedzibie przedsiêbiorstwa,
listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpa-
trywane s¹ przez dyrektora przedsiêbiorstwa.

3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji, w termi-
nie 14 dni od daty wp³ywu.

Rozdzia³ 8
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe

§ 21. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych - a w szczególno�ci z hydrantów
przeciwpo¿arowych zainstalowanych na sieciach wodoci¹gowych.
Za sprawno�æ urz¹dzeñ wodoci¹gowych odpowiada ich w³a�ciciel.

§ 22. Zapewnienie [ oraz warunki dostawy ] * wody na cele
przeciwpo¿arowe reguluje umowa zawierana pomiêdzy Gmin¹,
przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe

§ 23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§ 24. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 25. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXI/164/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia
10 pa�dziernika 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania �cieków.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-SB-0911-1-118/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008), Rada Miejska, po zasiêgniêciu opinii Pañstwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, uchwala:

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów, w formie Regulaminu
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów,
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

§ 3. Traci moc uchwa³a:
1. Nr VIII/63/03 Rady Miejskiej w Korfantowie z 31 lipca

2003 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów.

§ 4.1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Miejskiego.
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Uchwa³a Nr XLIV/278/06
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XLIV/278/06

Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 31 maja 2006 r.

Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Gminy Korfantów

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Korfantów.

2. Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i stoso-
wane w zgodzie, w szczególno�ci z przepisami ustawy z 13 wrze-
�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.).


