
 

 

UCHWAŁA NR LIV/457/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina 

Na podstawie art.  19  ust.  3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę 

i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i    odprowadzania ścieków na  terenie gminy Mosina, 

zwany dalej Regulaminem.  

2. Regulamin określa prawa i  obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na 

terenie gminy Mosina oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z  usług z  zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 2. 1. Ilekroć w  Regulaminie mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). 

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 wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

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

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji zaopatrzenia w   wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi w   ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę; 

2) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić zaopatrzenie w wodę pod 

ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa, mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, 

zainstalowanym na przyłączu wodociągowym; 

3) zapewnić dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o   parametrach nieprzekraczających 

wymienionych wartości: żelazo:  

0,200 mg/dm3, mangan: 0,050 mg/dm3, jon amonu: 0,50 mg/dm3, azotany: 50 mg/dm3, azotyny: 0,50 mg/dm3, 

fluorki: 1,5 mg/dm3, mętność: 1 NTU, stężenie jonów wodoru: 6,5 – 9,5 pH. 

2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: 

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług w ilości 

nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;  
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2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o  stanie i  składzie zgodnym z  aktualnie obowiązującymi przepisami; 

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych. 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w  wodę i  odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o umowę 

zawartą zgodnie z art. 6 Ustawy. 

2. Warunkiem opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwego projektu 

umowy o    zaopatrzenie w    wodę lub odprowadzanie ścieków, jest złożenie pisemnego wniosku, który 

powinien w szczególności zawierać: 

1) imię, nazwisko (lub nazwę) 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). 

3. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie 

umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z  osobą korzystającą 

z  lokalu, powinien zawierać elementy wskazane w ust. 2, a ponadto: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania lub - o ile osoba korzystająca z lokalu prowadzi działalność 

gospodarczą - nazwę, REGON, numer NIP, adres siedziby 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 oraz  o  obowiązku regulowania dodatkowych opłat 

wynikających z   taryf za    dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie. 

4. W terminie do 30 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o  zawarcie umowy, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt 

umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 

obowiązujące ogólne warunki umów stosowanych w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę 

lub  zbiorowego odprowadzania ścieków, o ile się takimi warunkami posługuje. 

Rozdział 4. 

Sposób rozliczeń w oparciu o oceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 5. 1. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków. 

2. Stosowanie przed przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających 

z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Gminy 

Mosina oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie   wymaga odrębnego 

indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat. 

§ 6. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za  usługi dostarczenia wody 

i lub odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jest faktura. 
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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 takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali lub 

wyłącznie odbiorcom usług będącym osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączania do sieci 

§ 7. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

2. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w   trybie i na zasadach przewidzianych 

w przepisie art. 19a Ustawy. 

3. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci powinny określać w szczególności: 

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie; 

2) miejsce i   sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 

3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody; 

4) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualne miejsca zainstalowania urządzenia 

pomiarowego liczącego ilość i     jakość odprowadzanych ścieków; 

5) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków. 

Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 8. Ustala się następujące warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych: 

1) w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci należy wmontować zawór odcinający lub zasuwę, 

a  obudowę zaworu lub zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i zabezpieczyć przed zniszczeniem; 

2) przyłącze wodociągowe powinno być zakończone podejściem wodomierzowym, służącym 

do    zamontowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wodomierza; 

3) przebieg i   zagłębienia przyłączy w  gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą, bezkolizyjną trasą, 

uwzględniając strefę przemarzania gruntu lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed 

przemarzaniem; 

4) przy instalacjach kanalizacyjnych zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, należy 

przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu przepompownie domowe; 

5) należy zapewnić możliwość dojazdu i   dostępu do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym. 

Rozdział 7. 

Sposób dokonywania przed przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza 

§ 9. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest wydanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci oraz sporządzenie planu sytuacyjnego przez osobę realizującą 

przyłączenie lub działającego na jej upoważnienie wykonawcę.  

2. W ramach prac związanych z   odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia. 

3. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli stron. 

4. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy). 
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5. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego. 

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, przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo–

kanalizacyjnego; 

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 ścieków do sieci kanalizacyjnej 

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców 

o   planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 

z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, 

w   sposób zwyczajowo przyjęty, o   zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w   dostawie 

wody, o   ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 

o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby 

korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o  zaopatrzenie w  wodę i  odprowadzanie 

ścieków. 

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. 

5. W przypadku przerwy trwającej do 12   godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 

zobowiązane, w   miarę swoich możliwości technicznych i   organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru 

wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

poinformuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub 

wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w   dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków 

w   sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia; 

2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związanego z funkcjonowaniem 

sieci; 

3) działania siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług; 

4) zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu 

ścieków.                                                  

 

Rozdział 9. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 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; 
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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. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług co najmniej: 

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta; 

2) udostępnienie numeru telefonu alarmowego. 

§ 12. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w  szczególności ilości i  jakości świadczonych usług 

oraz wysokości naliczonych należności za te usługi. 

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, email, pisemnie itp.), po powzięciu 

informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w  terminie nie  dłuższym jednak niż 30 dni od  dnia złożenia reklamacji w   siedzibie przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny 

sposób. 

§ 13. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym: 

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy Mosina taryfy; 

2) tekst ujednolicony Regulaminu; 

3) ujednolicony tekst Ustawy; 

4) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody; 

5) aktualny wieloletni plan rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych, 

z  wyłączeniem przypadku, o  którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

Rozdział 10. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 14. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z  sieci będącej w  posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego może być dokonywany z  hydrantów przeciwpożarowych, zlokalizowanych w  miejscach 

uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z  tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 15. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z   sieci będącej w     posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, są wyłącznie jednostki straży pożarnej. 

§ 16. 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. 

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z obowiązującymi cenami i stawkami opłat 

określonymi w taryfie, obciąża Gminę Mosina za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe na podstawie raportów 

przekazywanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego w  zakresie ilości zużytej na ten cel wody. 

2. Do dnia 10 stycznia każdego roku właściciel sieci wodociągowej przedłoży Radzie Miejskiej w   Mosinie 

pisemne sprawozdanie z   wykazu hydrantów, ich lokalizacji oraz dokonanego przeglądu i konserwacji w roku 

poprzednim. 

Rozdział 11. 

Przepisy końcowe 

§ 18. W sprawach nieobjętych Regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

w   szczególności Ustawy wraz z   przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 8221



§ 19. Traci moc uchwała Nr LXXIV/875/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. 

w  sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7709) 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 21. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodnicząca Rady 

(-) Małgorzata Kaptur 
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