
 

Uchwała Nr 431/XLVI/2006  

Rady Miasta Gorlice 

z dnia  30 marca 2006 r.  

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. Nr 72, poz. 747, z późń. zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala  co następuje:  

 

 

 

Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

 

                                                                                                                                                    

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

  

§ 1. 

 

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo -

kanalizacyjne na terenie Gminy Miejskiej Gorlice, zwane dalej „Przedsiębiorstwem”.  

 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:  

a) „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 

z późniejszymi zmianami).  

b) „zbiorowe zaopatrzenie w wodę” rozumie się działalność Przedsiębiorstwa 

polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.  

c) „zbiorowe odprowadzanie ścieków” rozumie się działalność Przedsiębiorstwa 

polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.  

d) „umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:  

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,  

- umowa o zaopatrzenie w wodę 

- umowa o odprowadzenie ścieków.  

 

§ 2. 

 

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbi orowego 

odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.  

  

 



 

 

§ 3. 

 

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją 

Zarządu Miasta Gorli ce z dnia 18 listopada 2002 roku znak: GK.7015 -27/02.  

  

§ 4. 

 

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy 

o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem 

a Odbiorcą.  

 

 

Rozdział II 

Zawieranie umów 

 

§ 5. 

 

1.

 

Zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje 

po złożeniu pisemnego wniosku osoby, której nieruchomość została przyłączona 

do sieci. Wzory wniosków o zawarcie umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 

do regulaminu. 

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania 

z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z której mają być 

odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana 

jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.  

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa 

w ustawie, Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli 

równocześnie są spełnione wszystkie warunki określone w Ustawie w art.6 ust.6 i 6a. 

 

§ 6. 

 

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony i winna dopuszczać 

jej rozwiązanie przez Odb iorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron oraz 

w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego i  art. 8 Ustawy. 

2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez 

Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze  korzystanie 

z usług.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 7. 

 

Umowa, o której mowa w § 5 niniejszego regulaminu powinna zawierać w szczególności 

postanowienia dotyczące:  

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków 

ich świadczenia, 

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,  

3) praw i obowiązków stron umowy,  

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,  

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy, 

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialnoś ci stron za niedotrzymanie 

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia 

7) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu odbiorcy usług.  

 

§ 8. 

 

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo  uwzględnia 

postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.  

 

 

Rozdział III 

Obowiązki Przedsiębiorstwa  

  

§ 9. 

 

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod 

odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób 

ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody 

i odprowadzanych ścieków.  

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z 2004r. 

Nr 109 poz. 1156).  

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom 

określonym w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia.  

 

§ 10. 

 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:  

1. zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wo dociągowej i kanalizacyjnej,  

2. regularnego informowania Burmistrza Miasta o jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w okresach kwartalnych. 

 

 

 

 



 

 

§ 11. 

 

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym 

obniżeniu jej ja kości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób 

zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem, a gdyby 

przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem.  

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo 

powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego 

lokalizacji i warunkach korzystania. 

 

§ 12. 

 

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy 

wodomierza głównego. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania 

rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci 

i instalacji wewnętrznej. 

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej     

Odbiorcy odprowadzającego ści eki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz      

odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej. 

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność 

Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowie dzialności, 

w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej 

Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za pierwszą studzienką licząc 

od strony budynku. 

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbior cy usługi      

dostarczającego ścieki, miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce      

połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem lub miejsce określone w Protokóle 

odbioru końcowego.  

 

 

 

Rozdział IV 

Sposób rozliczeń  

 

§ 13. 

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych 

w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  

  

§ 14. 

 

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.  

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych  ilość 

dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy 

z uwzględnieniem różnicy wynikającej p omiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą 

odczytów z wodomierzy w lokalach.  

  



 

§ 15. 

 

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych 

norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy. 

 

§ 16. 

 

W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie 

zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią.  

  

§ 17. 

 

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.  

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odpr owadzanych ścieków ustala się jako równą 

ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych 

źródeł.  

§ 18. 

 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest 

na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki. 

 

§ 19. 

 

Rozliczenie ilości  wody dostarczanej wspólną instalacją do celów bytowych i ppoż. 

w instytucjach i zakładach ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego  

na koszt Odbiorcy. 

§ 20.   

 

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki   niedotrzymania terminu 

zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.  

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji n ie wstrzymuje obowiązku uregulowania 

należności. 

§ 21.  

 

Przy rozliczeniach z Odbiorcami Przedsiębiorstwo stosuje taryfę dwuczłonową, w której 

zawarta jest opłata abonamentowa - zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta Gorlice, bądź 

wprowadzoną w trybie art. 24 us t.8 Ustawy. 

  

§  22. 

 

Przedsiębiorstwo  ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na  7 dni przed 

datą ich wejścia w życie. 

 

§ 23. 

 

1. Taryfy obowiązują przez 1 rok.  

2. Zmiany taryfy nie wymagają zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie 

ścieków. 



 

 

Rozdział V  

Warunki przyłączenia do sieci  

  

§ 24. 

 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się 

na pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, zwanych dalej „ warunkami przyłączenia,” złożony przez 

osobę ubiegającą się o  przyłączenie. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować 

osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być 

przyłączona do sieci. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,  powinien w szczególności zawierać:  

1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 

2) adres podłączanej nieruchomości,  

3) rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjn e), 

4) dane wykonawcy, 

5)

 

datę i podpis wnioskodawcy.  

4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie 

osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.  

 

§ 25. 

 

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączen ie do sieci załącza aktualną mapę 

sytuacyjną w skali 1:500, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących 

sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i  urządzeń uzbrojenia terenu.  

 

§ 26. 

 

1. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne przyłączenia 

nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

2. Warunki przyłączenia są ważne 12 miesięcy od dnia ich wydania.  

3. Warunki przyłączenia określają: 

a) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodo ciągowej lub kanalizacyjnej z  instalacjami 

Odbiorcy 

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody  

c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia 

pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków  

d) termin ważności warunków przyłączenia 

 

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze 

uzgodnienie dokumentacji technicznej uwzględniającej wydane warunki przyłączenia, 

a w przypadku zawarcia  umowy przyłączeniowej z Przedsiębiorstwem, spełnienie 

warunków w niej określonych. 

 

 

 



§ 27. 

 

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru 

według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie 

o przyłączenie. 

2. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia 

i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku 

o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

 

§ 28. 

 

Realizację budowy przyłącza zgodnie z uzgodnionym projektem zapewnia na własny koszt 

osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  

 

§ 29. 

 

Osoba/inwestor, który wybudował przyłącza, zachowuje prawo własności tych przyłączy 

i rozporządzania nimi w ramach obowiązujących przepisów. Inwestor ma również prawo do 

przekazania wybudowanych urządzeń na rzecz przedsiębiorstwa odpłatnie, w użytkowanie, 

najem jak również może je przekazać w formie darowizny. Sposób i formy ewentualnego 

przekazania wymaga wcześniejszych uzgodnień pomiędzy stronami.  

 

Rozdział VI  

Obsługa odbiorcy usług  

  

§ 30. 

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom  należyty poziom usług oraz zobowiązane jest 

do udzielania informacji o realizowanych usługach.  

  

§ 31. 

Odbiorca ma prawo żądać upustu w przypadku dostarczenia wody o obniżonej jakości. 

Warunki i wielkość upustu określa umowa.  

 

§ 32. 

 

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw 

w dostawach wody lub odbiorze ścieków, Odbiorca usług może złożyć pisemną 

reklamację w terminie dwóch dni od momentu jej wystąpienia a  sam fakt wystąpienia 

zgłasza w trybie natychmiastowym. 

2. W przypadku odmowy uwzględnienia reklam acji w całości lub w części, odpowiedź 

na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę 

o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty rekompensaty. 

4. Zaliczenie należności na poczet płatności za przyszłe okresy może nastąpić jedynie 

na wniosek Odbiorcy usługi.  

§ 33. 

 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania 

ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w spos ób zwyczajowo przyjęty. 

 



 

 

 

Rozdział VII 

Prawa Przedsiębiorstwa 

  

§ 34. 

 

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku:  

 - braku możliwości dostawy wody o odpowiednich parametrach i odbioru ścieków,  

 - jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, 

 - jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.  

  

§ 35. 

 

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie 

ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 Ustawy. 

 

§ 36. 

 

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne 

w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy. 

Ponowne wznowienie dostaw i świadczenia usług będzie możliwe wyłącznie na koszt 

odbiorcy. 

 

§ 37. 

 

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub 

odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania 

świadczenia usług.  

  

§ 38. 

 

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa m ają prawo wstępu na teren nieruchomości lub 

do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia 

pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach 

i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu 

i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości 

ścieków wprowadzanych do sieci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział VIII 

Obowiązki odbiorców usług  

 

 

§ 39. 

 

1. Odbiorca winien zapewnić odpowi ednie zabezpieczanie wodomierzy i urządzeń 

pomiarowych przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, 

a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym 

są zamontowane oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieup rawnionych. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu 

będącym w jego posiadaniu. Umowa określa sposoby usuwania awarii przyłączy 

wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Odbiorcy usług.  

 

 

§ 40. 

 

Odbiorca us ług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa 

o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia 

pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.  

 

 

§ 41. 

 

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsięb iorstwa o zmianach 

własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.  

 

 

§ 42. 

 

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych 

w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.  

 

 

§ 43. 

 

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia 

Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających 

od warunków umowy. 

 

 

§ 44. 

 

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody 

i odprowadzanie ścieków. 

  

 

 



 

 

§ 45. 

 

Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług 

świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudnia jący działalności Przedsiębiorstwa, 

a w szczególności do: 

 

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia 

skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek 

cofnięcia się wody z instalacji wodoci ągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji 

centralnego ogrzewania, 

b) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń 

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,  

c)

 

poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego 

ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,  

d) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza 

kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.  

 

 

Rozdział IX 

Warunki  dostarczania  wody  na  cele  przeciwpożar owe 

 

 

§ 46. 

 

Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej 

w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest straż pożarna.  

 

 

§ 47. 

 

1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.  

2. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadamiania Przedsiębiorstwa o fakcie 

i miejscu poboru oraz  ilości pobranej wody, nie później niż po  upływie 12 godzin od 

chwili powstania zdarzenia.  

 

 

§ 48. 

 

1. Za wodę pobraną do celów pożarowych Przedsiębiorstwo obciąża Gminę 

na podstawie cen i stawek określonych w taryfie. 

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są w okresie 

półrocznym. 

 

 

 



 

 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe  

 

§ 49. 

 

1. Regulamin niniejszy jest przyjmowany przez Radę Miasta Gorlice w drodze uchwały.  

2. Wszystkie zmiany regulaminu dokonywane są w sposób przewidziany dla jego 

uchwalenia. 

§ 50. 

 

W sprawach nieobjętych niniej szym regulaminem obowiązują przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) wraz 

z przepisami wykonawczymi wydanymi na pods tawie Ustawy. 

 

§ 51. 

 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do ogłoszenia niniejszego regulaminu w prasie lokalnej  

a także udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.  

 

      § 52. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice oraz P rezesowi Zarządu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach.  

 

      § 53. 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 474/XLIX/2002 Rady 

Miasta Gorlice z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przyjęcia „R egulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 6, poz. 

64). 

       

§ 54. 

 

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

Województwa Małopolskiego.  

 

   

             Przewodniczący  

Rady Miasta Gorlice  

 

 

            Bogdan Musiał 

 

      



         Załącznik  Nr 1 

    do Regulaminu  

dostarczania wody i  

odprowadzania ścieków  

 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY  

NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 

 

 W związku z dokonanym odbiorem instalacji przyłączeniowej wykonanej na 

podstawie Projektu Technicznego i zgodnie z Protokołem odbioru  Nr ..................................... 

z dnia ........................... proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.  

 

1. Wnioskodawca  

 

                          

Imię i nazwisko 

 

PESEL  

          

 

Adres zamieszkania / korespondencyjny 

 

  -                        

Kod pocztowy Miejscowość 

                          

Ulica Nr domu / mieszkania 

 

2. Adres obiektu  - (jak wyżej*). 

 

  -                        

Kod pocztowy Miejscowość 

                          

Ulica Nr domu lub nr działki 

 

 

 

3. Określenie tytułu prawnego obiektu  

(własność / użytkowanie wieczyste / zarząd / użytkowanie / służebność / wynikający z umów lub inne) 

 

 

 

 

........... ........................................................................................................................  

                            

(data  i  podpis  wnioskodawcy)  



        Załącznik  Nr 2 

    do Regulaminu  

dostarczania wody i  

odprowadza nia ścieków 

 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY  

NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 

 W związku z dokonanym odbiorem instalacji przyłączeniowej wykonanej na 

podstawie Projektu Technicznego i zgodnie z Protokołem odbioru  Nr .....................................  

z dnia ........................... proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.  

 

1.Wnioskodawca  

 

Nazwa Firmy

 

                          

 

                          

 

NIP  

  -    -   -   

 

Przedstawiciele firmy upoważnieni do zawarcia umowy: 

                          

(imię, nazwisko)  

                          

(stanowisko)

 

                          

(imię, nazwisko, stanowisko)  

                          

(stanowisko)

 

 

Adres firmy (korespondencyjny) 

  -                        

Kod pocztowy Miejscowość

 

                          

Ulica Nr domu/lokalu 

 

2. Nazwa obiektu i adres – ( jw.)* 

 

  -                        

Kod pocztowy Miejscowość

 

                          

Ulica Nr domu lub nr działki 

 

3. Określenie tytułu prawnego obiektu  

(własność/ zarząd / użytkowanie / służebność / wynikający z umów lub inne) 

 

 

...................................................................................................................................  

                              

(data, pieczęć i podpis   wnioskodawcy)

 



        Załącznik  Nr 3 

    do Regulaminu  

dostarczania wody i  

odprowadzania ścieków  

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

 

 

1.Wnioskodawca:  

 

a) Osoba fizyczna 

 

Imię i nazwisko:

 

                          

 

Seria i nr dowodu osobistego

 

         

Pesel  

           

 

Data wydania: 

    -   -   

 

Wydany przez:

 

 

 

       b) Nazwa Firmy: 

                          

 

                          

 

NIP  

             

REGON

 

         

 

Adres zamieszkania/korespondencyjny 

  -                        

Kod pocztowy Miejscowość 

                          

Ulica Nr domu / mieszkania 

2.

 

Nazwa obiektu.  

 

 

  

 

Adres obiektu 

  -                        

Kod pocztowy Miejscowość 

                          

Ulica Nr domu lub nr działki 

 

1. Określenie tytułu prawnego obiektu  

(własność / użytkowanie wieczyste / zarząd / użytkowanie / służebność / wynikający z umów lub inne) 

 

 



 

2. Przewidywany pobór wody.  

 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych:  m

3

/d 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę do celów ppoż.:  l/s 

 

3. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków (m

3

/d). 

 

Ścieki bytowe 

 

Ścieki komunalne (bytowe + przemysłowe) 

 

Ścieki przemysłowe 

 

 

     Skład ścieków przemysłowych : 

BZT

5

 

 

CHZT 

 

Zawiesina ogólna 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 

 

Azot ogólny 

 

Metale ciężkie 

 

PH 

 

temperatura 

 

 

4. Ilość zamieszkałych / zatrudnionych osób    

..........................................................................................................

 

 

5. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody / zrzutu ścieków 

...........................................................

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych ze świadczeniem usług przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Gorlicach. 

 

 

Załączniki : 

 

1. Plan usytuowania obiektu / działki w skali 1:500  

2. 

...................................................................................................................................

 

 

 

 

 

.................................... ...............................................................................................  

                              

(data . /pieczęć / podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

JB/2009 


