
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/437/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krzeszowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372)  oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krzeszowice” Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krzeszowice” przyjętego Uchwałą nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 
2018 r., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Gminy Krzeszowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Kazimierz Stryczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 września 2021 r.

Poz. 4905



ZMIANY W REGULAMINIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice:

1. Zmienia się § 2 ust. 1 pkt 8), który otrzymuje brzmienie:

„Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.),”.

2. Zmienia się § 3 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„dostarczania odbiorcy usług wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę”

3. Zmienia się § 4 pkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„przyjmowania do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców
usług w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę”

4. Zmienia się cały Rozdział V Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 11
1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie.

2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków
i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 12

1. Wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 1 powinien zawierać, w szczególności informacje
o których jest mowa w ustawie tj.:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się

o przyłączenie do sieci;
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,

w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości

lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę

do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych,
z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz
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wielkości ładunku zanieczyszczeń;
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe

i przemysłowe;
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza

w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa
w § 12 ust. 1 może dodatkowo zawierać:
1) numer telefonu kontaktowego podmiotu ubiegającego się o przyłączenie

do sieci;
2) adres poczty elektronicznej podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków;
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez

pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika;
6) inne dane, które mogą mieć wpływ na treść wydanych warunków przyłączenia

do sieci.

§ 13

1. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty
jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego
rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania,
w terminach:
1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,

w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
w pozostałych przypadkach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
przedłużyć terminy określone § 13 ust. 1, odpowiednio
o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się
o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera
co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w § 12 ust. 1, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie
o koniecznym zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

4. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

wynikających 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 lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru
i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni);

3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług
dla wcześniej podłączonych odbiorców;

4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
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5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ile spełnione są przesłanki określone
w ust. 4.

6. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana
jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w ustawie.

§ 14

Warunki przyłączenia nieruchomości zawierają w szczególności:
1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do sieci oraz

sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i/lub kanalizacyjnymi nieruchomości;
2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
3) ciśnienie i ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości;
4) ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;
5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz

z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych,
parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń
technicznych wynikających z złożonego wniosku o wydanie warunków technicznych;

6) inne wytyczne wynikające z danych podanych w złożonym wniosku o wydanie warunków
technicznych;

7) załącznik graficzny;
8) termin ich ważności.

§ 15

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.”.

5. Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:

„średnicę przyłącza wody określa się na podstawie bilansu wody tak aby zachowana była
prędkość w przewodzie około v=1,0m/s,”,

6. Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 7), który otrzymuje brzmienie:

„średnicę przyłącza kanalizacji określa się na podstawie bilansu odprowadzonych ścieków
zachowując samooczyszczanie w projektowanym kanale oraz minimalny spadek w kierunku
spływu,”,

7. Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 10), który otrzymuje brzmienie:

„przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć
pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie,”,

8. Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 11), który otrzymuje brzmienie:

„rozwiązania techniczne w zakresie odprowadzenia ścieków winny gwarantować
zabezpieczenie tych obiektów przed przepływem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej,”,
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9. Zmienia się cały Rozdział VII Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 17
1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu

dla przyłączy planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 19a ust.6 ustawy, minimum 14 dni
przed rozpoczęciem budowy przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1) sporządzony plan;
2) wniosek o zezwolenie na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz

z podaniem planowanego terminu rozpoczęcia robót.
2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości
do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do
sieci.

4. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających a także ewentualne
próby i rozruchy techniczne następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

5. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron w składzie: przedstawiciel przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości
do sieci oraz wykonawca.

6. Przed odbiorem końcowym przyłącza wodociągowego, podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest wykonać:
1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) badania próbek wody pobranych z wykonanych przyłączy wodociągowych.

7. Przed odbiorem końcowym przyłącza kanalizacyjnego, podmiot ubiegający się
o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą zgodnie z odrębnymi przepisami.

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

według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
10. 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, rodzaj odprowadzanych ścieków dla
przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład komisji, w tym: przedstawiciel przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci oraz wykonawca,

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
5) podpisy członków komisji.

11. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia
i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku

o zawarcie Umowy.”.
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§ 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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