
 

 

UCHWAŁA NR XL/380/2022 

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 

poz. 1372) oraz 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 w Kłodzku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej  

we Wrocławiu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, projektu zmian do regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustala się zmiany  

do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu jak poniżej. 

§ 2. 1. § 2 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 2028 ze zm.).”.  

2. § 8 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. W przypadku jeżeli przyszłym odbiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), wówczas przedsiębiorstwo 

wodociągowo—kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).”. 

3. § 15 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 15. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o wydanie Warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej zawierający co najmniej informacje, o których mowa w art. 19 a  

ust. 4 ustawy. Celem złożenia wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci może 

skorzystać ze wzoru wniosku dostępnego w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa 

wodociągowo — kanalizacyjnego.”. 

4. § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie:  
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„1. Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie: 21 dni od złożenia wniosku, o którym mowa  

w § 15 Regulaminu, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się 

w zabudowie zagrodowej, lub 45 dni, od złożenia wniosku, o którym mowa w § 15 Regulaminu, 

w pozostałych przypadkach, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument 

pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. Terminy podane w zdaniu 

poprzednim w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zostać przedłużone odpowiednio o kolejne 21 

lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci  

z podaniem uzasadnienia przyczyn przedłużenia.  

Do terminów określonych w zdaniach poprzednich nie wilcza się terminów przewidzianych w przepisach 

prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku, o którym mowa w § 15 

Regulaminu, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy osoby ubiegającej się o przyłączenie 

nieruchomości do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co najmniej: 

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

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele; 

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich rodzaj; 

4) wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu; 

5) wskazywać okres ważności wydanych Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci 

kanalizacyjnej.”; 

5. § 18 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania Warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej w przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek 

określonych w ust. 1. Odmowa wydania Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci 

kanalizacyjnej przekazywana jest osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie: 

21 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w § 15 Regulaminu, w przypadku budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, lub 45 dni, od złożenia wniosku,  

o którym mowa w § 15 Regulaminu, w pozostałych przypadkach. Terminy podane w zdaniu poprzednim  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zostać przedłużone odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni, 

po uprzednim zawiadomieniu osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci z podaniem 

uzasadnienia przyczyn przedłużenia. Do terminów określonych w zdaniach poprzednich nie wlicza się 

terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów  

na uzupełnienie wniosku, o którym mowa w § 15 Regulaminu, okresów innych opóźnień spowodowanych 

z winy osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci albo z przyczyn niezależnych  

od przedsiębiorstwa wodociągowo — kanalizacyjnego. Odmowa wydania Warunków przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej wymaga uzasadnienia.”. 

§ 3. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłodzku: 

Elżbieta Żytyńska 
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