
Poniższy regulamin zatwierdzony został uchwałą Nr IV/87/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 

2019 r. (zmiana – Uchwała Nr XLIII/302/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 stycznia 2022r.) 

 

 REGULAMIN  DOSTARCZANIA WODY I  ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW NA TERENIE  GMINY MIEJSKIEJ  CIECHOCINEK 
 

TEKST UJEDNOLICONY 
 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. 

§ 2.1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „ustawie” rozumie się przez to 

ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152). 

2. Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie, jakie nadają im 

akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. 

3. Dodatkowo wprowadza się skrót do dalszego stosowania: 

- przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

§ 3. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków 

 

§ 4.1. Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

ma obowiązek: 

1) dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodnie  

z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, o ciśnieniu 

umożliwiającym użytkowanie wody, nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie 

większym niż 0,6 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za 

wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym; 

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi i o parametrach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

wydanym na podstawie art. 13 ustawy. W szczególności, woda jest 

bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów 

chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach 

stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma 

agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania 

mikrobiologiczne; 



3)  utrzymania i prawidłowego funkcjonowania posiadanych sieci i 

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 

4) ciągłości i niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m³ na dobę oraz przyjmowania 

ścieków wprowadzonych przez odbiorców usług do posiadanych przez 

przedsiębiorstwo urządzeń kanalizacyjnych w ilości nie mniejszej niż 0,5 

m³ na dobę; 

5) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie 

wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego; 

7) wydawania warunków technicznych niezbędnych do podłączenia do sieci 

oraz uzgadniania przedłożonej przez inwestora dokumentacji technicznej; 

8) zapewnienia należytych warunków odbioru ścieków oraz zapewnienia 

jakości oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, poprzez regularne 

prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków w tym 

ścieków przemysłowych oraz przestrzeganie warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

   2. Zezwala się na wprowadzanie ścieków pokąpielowych - solankowych 

(przemysłowych) wyłącznie do kanalizacji solankowej (przemysłowej). 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki odbiorcy usług 

 

§ 5. Odbiorca usług ma prawo do: 

1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości; 

2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków; 

3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w 

przypadku przerw w dostawie wody; 

4) zgłaszania przedsiębiorstwu reklamacji, o których mowa w § 20 

regulaminu. 

§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek: 

1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający 

występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności 

eliminować możliwość wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym 

wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu 

ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania, jak również 

utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie; 

2) korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający 

występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do 

urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji wskazanych w art. 9 

ust.2 ustawy, a w przypadku dostarczenia ścieków przemysłowych 

spełniać warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art.11 ustawy; 

3) umożliwić realizację uprawnień przedsiębiorstwa, o których mowa w art.7 

ustawy; 



4) prawidłowo zabezpieczać wodomierz główny, pozostałe wodomierze oraz 

urządzenia pomiarowe, a także zapewnić łatwy dostęp do tych 

przyrządów; 

5) niezwłoczne zawiadamiać przedsiębiorstwo o uszkodzeniu i zaborze 

wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym uszkodzeniu  

i zaborze plomb; 

6) zawiadamiać przedsiębiorstwo o planowanych zmianach technicznych  

w instalacji wewnętrznej, które mają wpływ na działanie sieci oraz ilość 

pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie 

wody; 

7) zawiadamiać przedsiębiorstwo o posiadanych własnych ujęciach wody w 

celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu 

odprowadzania ścieków; 

8) pokryć koszty ponownego wykonania czynności przedsiębiorstwa,  

w przypadku braku możliwości wykonania uprawnień wymienionych  

w pkt 3 z winy odbiorcy usług, gdy poprzedni termin został uzgodniony  

z odbiorcą usług; 

9) pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usługi ekspertyzy 

wodomierza głównego w przypadku, gdy wykonana ekspertyza 

potwierdziła jego prawidłowe działanie; 

10) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących 

mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy 

wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa, bez uzgodnienia tego z przedsiębiorstwem, w tym 

nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym 

zlokalizowana jest  sieć wodociągowo-kanalizacyjna. 

 

Rozdział 4 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

 

§ 7.1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie 

pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. 

2. Umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana  

z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, został dokonany 

odbiór końcowy wybudowanego przyłącza i która wystąpiła z pisemnym 

wnioskiem o zawarcie umowy. 

3. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym 

zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku 

wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków 

określonych w ustawie. 

4. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje w terminie 7 dni po złożeniu 

przez niego wniosku o zawarcie umowy. 

5. 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 

umowy.  



6. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku 

zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu 

konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminie  

i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2107 r. poz. 683). 

 

Rozdział 5 

Sposób rozliczenia w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

 

§ 8.1. Podstawą rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków jest aktualna taryfa przedsiębiorstwa, określająca ceny 

i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilości 

odprowadzonych ścieków. 

2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do 

nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone 

w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku urządzeń 

pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy,  

o której mowa w § 5 ust. 1, jako równą ilość wody pobranej lub określonej  

w umowie. 

3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone  

w umowie. 

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone 

ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni 

od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Sposób dostarczenia 

faktury oraz termin i sposób zapłaty reguluje umowa z Odbiorcą usług. 

5. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających  

z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf poprzez ich podanie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie i Gminy Miasta Ciechocinka oraz na stronie internetowej  

i biurze obsługi klienta przedsiębiorstwa nie wymaga odrębnego informowania 

odbiorców o ich rodzajach ani wysokości. 

Rozdział 6 

Warunki przyłączenia do sieci 

 

§ 9.1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa 

wniosek o wydanie warunków przyłączenia, który jest dostępny na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa oraz w biurze obsługi klienta. 

2. skreślony 

3. skreślony 

4. Warunki, o których mowa w ust. 3 określają, co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce 

zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość 

wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego, 

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,  

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, 



4) informację o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien 

przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu 

realizacji przyłącza, 

5) skreślony 
§ 10.1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia 

nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa jest pisemne uzgodnienie  

z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac 

oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót 

po uprzednim zgłoszeniu w przedsiębiorstwie wodno kanalizacyjnym zamiaru 

budowy przyłącza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

2. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 

niezwłocznie po złożeniu kompletnej dokumentacji technicznej. 

3. Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia. 

4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego 

wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru. 

§ 11. Jeżeli przedsiębiorstwo odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci, jest 

ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci 

pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo 

nie wydaje warunków przyłączenia do sieci. 

 

Rozdział 7 

Warunki  techniczne określające możliwości dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

§ 12.1. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych  

w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

2. Techniczne warunki możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych wynikają z technologii dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia 

przez ludzi (wydajność źródeł wody, przepustowość stacji uzdatniania wody  

i skuteczność technologii uzdatniania wody), możliwości oczyszczania ścieków 

(przepustowość oczyszczalni, wydajność i skuteczność zastosowanej technologii 

oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów), a także możliwości 

techniczne dotyczącej układów sieci dystrybucji wody oraz odbioru i przesyłu  

(w tym przepompowywania) ścieków. Dostępność do usług wodociągowo – 

kanalizacyjnych uzależniona jest od rozkładu i obszaru objętego sieciami oraz 

uwarunkowana jest położeniem instalacji odbiorcy względem poziomu urządzeń 

przedsiębiorstwa. Szczegółowe techniczne warunki dostępu do usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych ustalane są w warunkach przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej, o których mowa w rozdziale 6 niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 



Rozdział 8 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

odbioru wykonanego przyłącza 

 

§ 13.1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo 

dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi 

przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza. 

2. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu tzn. robót zanikających 

następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.  

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Odbiór końcowy następuje na  wniosek inwestora (wykonawcy). 

5. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu 

odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia. 

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

1) datę odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczególniłem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: 

wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj 

odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 

3) podpisy inwestora, wykonawcy i użytkownika, 

     4)   załącznikiem do protokołu powinna być  inwentaryzacja powykonawcza. 

7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania 

podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia 

pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. 

 

Rozdział 9 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług  

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków 

 

§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez 

przedsiębiorstwo usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie 

wody, przedsiębiorstwo ma obowiązek: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach  

w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym wskazać, na ile to możliwe, 

planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci  

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,  

2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody  

w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz 

poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej 

stronie internetowej, mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, 

3) na ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia 

ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej 

wody. 

§ 15. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu 

ścieków przedsiębiorstwo informuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo 

przyjęty, co najmniej na 3 dni przed planowaną przerwą w świadczeniu usług. 



§ 16. Przedsiębiorstwo informuje o zamiarze odcięcia wody lub zamknięciu 

przyłącza kanalizacyjnego w sposób opisany w § 8 ustawy, odbiorców usług co 

najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia 

przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje o miejscach  

i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru. 

§ 17. Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, 

gdy jakość wprowadzanych do sieci ścieków  nie spełnia wymogów określonych  

w przepisach prawa, w szczególności w ustawie i w wydanych do niej 

przepisach wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień 

przedsiębiorstwa, wynikających z ustawy. 

 

Rozdział 10 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji 

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie 

wody i odprowadzaniu ścieków 

 

§ 18. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 

wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy  

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, 

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu 

ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług, 

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych. 

§ 19.1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących 

sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości 

i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, 

email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia 

stanowiącego podstawę jej złożenia. 

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji 

w jego siedzibie lub jej doręczenia przedsiębiorstwu w inny sposób. 

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 

§ 20. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być 

udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek  taryfy, 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków”, obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, 

3) wyniki ostatnio przeprowadzanych analiz jakości wody, 

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, 

o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy. 

 

 

 

 



Rozdział 11  

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

 

§ 21. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna  

z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo, w tym  

z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 22. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem 

miejsca poboru określa pisemna informacja składana dwukrotnie w ciągu roku, 

przez jednostkę straży pożarnej, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną 

wodę pomiędzy przedsiębiorstwem a Gminą Miejską Ciechocinek. 

§ 23.  W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń 

wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, 

jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu informacje 

o ilości wody pobranej. 

 

 

 

 

 

 


