
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/413/2021 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LII/602/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 

2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto 

Ostrów Wielkopolski 

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2020r., poz. 2028), po uzyskaniu opinii Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr LII/602/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 

2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 października 2018 r., poz. 7729) w następującym zakresie: 

1) § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje brzmienie: 

„1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie 

z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci”, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę, o ciśnieniu 

umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, 

w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą 

przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;”;; 

2) § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje brzmienie: 

„3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości, dla 

której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci” w granicach 

technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza 

kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na 

dobę;”;; 

3) § 3 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.”;; 

4) Rozdział 5. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje brzmienie: 
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„Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 15. Wydawanie „Warunków przyłączenia do sieci” odbywa się w trybie i na zasadach 

przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy. 

§ 16. 1. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w § 15 Regulaminu, winny co najmniej: 

1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy;  

2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także 

studzienek wodociągowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody 

bezpowrotnie zużytej; 

5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

6) zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest przedłożyć przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu zgodnie z  § 21 ust. 3 Regulaminu. 

2. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w § 15 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, 

co najmniej: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane; 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, 

przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne; 

3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza 

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego 

ciśnienie wody lub przepompowni ścieków.  

3. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany zapewnia sporządzenie planu 

sytuacyjnego w przypadkach, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -  Prawo 

budowane (Dz. U. 2020 poz.1333) przez osobę mającą stosowne uprawnienia bądź osobę posiadającą 

niezbędną wiedzę w tym zakresie.Plan sytuacyjny wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi, które zajmuje 

stanowisko w terminie do 14 dni od daty złożenia do uzgodnienia. Plan sytuacyjny zawiera opis przyłączy 

z uwzględnieniem ich średnicy i materiału. Załącznikiem do planu sytuacyjnego jest opis techniczny oraz  

obliczenia dotyczące doboru średnicy przyłącza i wodomierza, schemat węzła wodomierzowego wraz 

z jego lokalizacją, profile podłużne przyłączy, protokół uzgodnienia trasy przyłączy zlokalizowanych  

w pasie drogowym na naradzie koordynacyjnej ZUDP organizowanej przez Starostwo Powiatowe. 

§ 17. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym 

i przyłączem kanalizacyjnym.”;; 

5) § 18 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci”, 

w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust. 1.”;; 

6) Rozdział 7. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków otrzymuje brzmienie: 
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Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-

KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci” oraz planem 

sytuacyjnym o którym mowa w § 16 ust.3. 

2. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci” próby i odbiór przyłącza są przeprowadzane przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci 

i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).  

3. Odbiór przyłącza jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub 

przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 

ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

§ 20. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przyłącza przez podmiot ubiegający się 

o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego. 

2. Wyniki prób i odbioru przyłącza, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez 

podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej. 

§ 21. 1. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać: 

1) dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru 

„Warunków przyłączenia do sieci”; 

2) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci. 

2. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co 

najmniej: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci”, lub dokumentacją, 

o której mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza 

kanalizacyjnego; 

3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru przyłącza są dokumenty wskazane w „Warunkach przyłączenia do 

sieci". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Jarosław Lisiecki 
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