
UCHWALA NR 1461XY1J2020 

RADY GMINY NOWE M1ASTO 


z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie przyj~ia projektu Regulaminu odprowadzaoia sciekow na terenie Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 uSt. 2 pkt 1 S ustawy z dnia 8 marea 1990 T. 0 samorz~zie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) o raz art. 19 ust. I ustawy z dnia 7 c2erwca 200 1 r. 0 zbiorowym zaopatrzeni u w wodlY i zbioTOwym 
odprowadzan iu Sc iek6w (Dz. U. 220 19 r. poz. 1437 z pOt. zm.) uchwaJa s i~. co nas1vpuje: 

§ 1. Rada Gm iny w Nowym Miescie po dokonaniu analizy projektu Regulaminu odprowadzania sciek6w 
oa tereo ie Gminy Nowe Miasto przedstawionego prLez przedsiybiorstwo kanaJizacyjne przyjmuje projekt 
i przekazuje go do zaopiniowania orga nowi regulacyjnemu. 

§ 2. Projekt Regulaminu stanowi zalqcznik do ninicjszej uchwaly. 

§ 3. Traci moe Uchwala 138fXV12020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marea 2020 roku w sprawie 
przyj~cia projektl.L Regulami nu odprowadzania sciek6w na lerenie Gminy Nowe Miaslo. 

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Gm iny. 

§ 5. Uchwala wchodz i w Zycie 7. dniem podjycia . 
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Zal'lcznik do uchwaly Nr 146fXVU2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 8 maja 2020 r. 

PROJEKT REGULAMlNU ODPROWADZANJA SCIEKOW NA TERENIE 

GMJNY NOWE MlASTO 

Rozdziall. 
Przepisy ogoloe 

§ I. I . Regulamin okresla prawa i obowi!}Zki przedsiybiorstwa kanaliucyjnego oraz odbiorc6w uslug 
w zakresie zbiorowego odprowadzania sciek6w w Gminie Nowe Miasto. 

2. Poprzez zbiorowe odprowadzanie sciek6w rozum ie Sly dziataJnosc polegajCJcCJ 08 

odprowadzaniu i oczyslczaniu sciek6w. 

§ 2. I. lIekroe w Regulammie jest mowa 0 " uslawie" naleiy pl7..eZ to rozumiee ustawy z do is 7 czerwcs 
2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym odprowsdzaniu Sc iek6w (tj. Dz. U. z 20 19 roku, 
poz. 1437 z p6i.n. ZITI.). 

2. Wszystkie pozostale okre.slenia utyte w niniejszym regulaminie posiadaj& znaczenia, takie jakie zostaly 
nadane tym okresleniom w ustawie. 

Ro;cdzial 2. 
Minimalny pol-iom uslug swiadczonych przez przedsi'rbiorstwo kanalizacyjne w zakresie odprowadzania 

kiek6w 

§ 3. Przedsiybiorstwo kanaJizacyjne w zakresie odprowadzania sciek6w rna obowi&zek zapewnienia 
minimalnego poziornu swiadczonych uslug tj: 

I) zdolnoSci posiadanyeh urZ<}dzen kanalizacyjnych do odprowadzania Sciek6w w spos6b ci&g.Jy j niezawodny 
w ilosci wyrnaganej umow& nie mniejszej nii: O.3m3 na doby, 

2) odbierania sciekow w spos6b ci&gly, 0 stanie i skJadzie zgodnym z przep isami art . 9·11 ustawy, 

3) prowadzenia regulamej konlroli urz&dzen kanalizacyjnych. 

4) prowadzenia konlroli ilosci ijakoSci odprowadzanyeh Sciek6w, w tym sciek6w przemyslowych, om 
przestrzegania warunk6w wprowadzania seiekow do urz'ldzen kanalizacyjnyeh, 

5) dokonywania napraw ul'14dzen kanalizacyjnych oraz przylClCZY bydJlcyeh w jego posiadaniu, 

Rozdzial3. 

Warunki i tryb zawieraoia umow z odbiorcami uslug 


§ 4. Odprowadzanie Sciek6w odbY''V8 s i~ na podstawie pisemnej umowy zawartej pomi~dzy 

przedsi~b iorstwem kanalizacyjnyrn a odbiorc& usrug. 

§ 5. Warunkiem zawarcia umowy jest: 

I) posiadanie warunk.6w lechnicznych umoi liwiajllcych swiadczenie ushlgi tj. prawidlowe, zgodne 

z warunkami teehnieznymi i dokumentaejll technieztlll przy'!}czenie nieruehomoSci do sieci kanalizaeyjnej, 


2) zlozenie pisemnego wniosku 0 zawarcie umowy przez podmiot posiadaj!}ey tytut prawny do nieruehomoSci 

lub podmiol kOl'Z)'stajqcy z nieruchomoSci 0 nieuregulowanym stanie prawnym. 

3) wniosek 0 kt6rym mows w pkt. 2 zawiera: 

a) imiy i nazwisko Club nazwy) IUb REGON, numer NIP (0 ile wnioskodawca prowadzi dzialalnosc 
goSpod3rCZlJ) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. 

b) wskazanie nieruehomosci, co do kt6rej wnioskodawea chce zaWl'ZeC umowy, 

e) oswiadczenie wnioskodawcy ezy nieruehomosc jest pod'ClCzona do Sleel przedsiybiorstwa 
kanalizacyjnego, ezy lei. wprowadza seick i do zbiomika bezodplywowego lub przydomowej 
oczyszczalni sciek6w, 
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d) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju Scieki ~'l odprowadzalJe przez wnioskodaw~ na• 
podstawie zawartej umaW)' (p rzemys!owe, bytowe albo komunalne). 

§ 6. I. Umawa jest zawierana na czas nieokreSiony. chyba Ze tytu1 prawny do nieruchomosci Przyhlczonej 
do sieei zoslaf ustanowiony oa czas okrd lony. 

2. przedsi~biorstwo kanalizacyjne przed ktada wnioskodawcy projekt umoW)' Wlenninie nie dhliszym nit 
14 dlli od dllta zlozenia kompletnego wniosku 0 zawatcie umaW)', lub podaje przyczyny uniem ozliwiaj4ce 
podpisanie unlaW)'. 

Rozdzial4. 
Spos6b rozliczeo W oparciu 0 ceny i stawki optat uslalone w taryfach 

§ 7. I. Podstaw~ rozlicze" wynikajllCych z umo'""Y 0 odprowadzanie sciek6w stanowi aktu alna taryfa 
przedsiltbiorstwa kana lizacyjnego, okreSlajlJca ceny i stawki optal za zbiorowe odprowadzanie Sc iek6w, a taUe 
ilose odprowadzanych sciek6w ok reslona zgodnie z art. 27 ustawy . 

2. Podstaw'l obciq.1enia odbiorcy uslug naletnosciami za odprowadzanie sciek6w, swiadczone przez 
przedsi'rbiorstwo kana lizacyj ne jest faktura . 

3. Przedsi'rbiorstwo kanali zacyjne stosuje maksymalnie kwartalne okresy rozliczeniowe. 

4. Wprowadzenie przez prz.edsiybiorstwo kanalizacyj ne cen i stawek oplat wynikaj'lcych z nowych taryf, 
podanych do wiadomo.sc i publicznej zgodoie z przepisami USlawy. oie wymaga odryboego infonnowania 
poszczeg61nych odbiorc6w uslug 0 ich rodzajach ani wysoko.sc i. 

5. Rozliczenie naleinosci za odprowadzenie sciek6w, po wprowadzeniu w trakcie okresu rozliczeniowego 
nowych laryf zawieraj'lcych ceny i stawki oplat, bydzie nastypowalo proporcjonainie do iiczby dnl 
obowi<}Zywania poprzedniej i nowej taryfy oraz poprzez oszacowanie sredniodobowej iloSci odprowadzonych 
Sciek6w w okresie rozliczeniowym. 

Ro~dziaJ 5. 
Warunki prLyl~C"L.aDia do si«i 

§ 8. 1. Okresien ie warun k6w przyt4czenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej odbywa si~ oa pisemny 
wniosek zlo:iony prz.ez osoby ubiegaj~cij sly 0 przylqczenie. 

2. Wniosek, 0 kt6rym mowa w usl. I , powinien zawierac: 

1) imit; i nazwisko (nazwy) wnioskodawcy. wzglydnie spos6b reprezentacji wnioskodawcy wraz 
z dokumentem (lub jego kopi~) potwierdzaj4cym prawidlowosc wskazanych danych, a w razie dzialania 
wnioskodawcy przez przedstawic ie la - podstawy umocowania. adres do korespondencji, 

2) adres nieruchomosci. kt6ra ma bye przyl~czona . poprzez podanie jej polozenia (miejscowoSt, nazwa ulicy 
i numer lub numer ewidencyjny dzialki) wraz z podanieOl numeru ksi~g i wieczystej , 

3) rodzaj przyl4czenia (kana lizacyjne), 

4) p1anowan~ Hose: odprowadzanych sciek6w i okreslenie ich rodzaju, a w przypadku sciekow przemyslowych 
- przewjdywan~ ilose i jakosc odprowadzanych sciek6w oraz dane 0 przewidywanym sposobie ieh 
podczyszczania, 

5) ma~ sytuacyjnij okreSlaj!}c<J usytuowanie nieruchoOloSci wzg lC(dem istniej~cej sieei kanalizaeyj nej oraz 
innyeh obiekt6w i urz~dzen uzbrojen ia terenu . 

3. Jeteli sC} spemione warunki techniczne umoiliwiaj~e przyl~czenle nieruchomosei do sieci, 
przedsi~biorstwo kanalizacyjoe wydaje warunki przyl<Jczenia do niej w tenninie 30 dni ad otrzymania wniosku. 

4. Wydane warunki przyl~czenia nieruchomosci S<J waine 24 miesiqce od dnia ich wydania. 

5. W przypadku braku moZl iwoSci przyi!}czenia nieruchomosci do sieci kanaJizacyjnej, w tenninie 14 doi 
ad otrzymania wniosku, przedsift:biorstwo kana lizaeyjne infomwje 0 tym fakc ie oa pismie oso~ ubiegajllC<J si~ 
o przylijczenie, wskazuj~ przyczyny. 

6. Warunki przyt<}czenia do sied powinny okreslac: 

1) lokalizacjy nieruchomoSc i osoby ubiegaj<lcej silt 0 przyl~czenie, 

2) miejsce i spos6b pr.lYltj.czenia nieruchomosci do sieci kanaiizacyjnej, 
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3) dopuszczaln~ ilosc odprowadzanych sciek6w,• 
3) zakres projekru technicznego przyt<!:cza., 

4) zasady dokonywan ia odbioru przez pnedsiybiorstwo kana[izacyjne wykonanego przyl'!cza. 

Rowzial 6, 
Warunki techniczne okreSlaj~ce mozliwoSd dost~pu do uslug kanalizacyjnych 

§ 9. Dos~pnosc do usrug kanalizacyjnych jest uzaleiniona od: 

I) istnienia uro}dz.eo kanalizacyjnych b~dqcych w posiadaniu przedsi~biorstwa kanalizacyjnego) 

2) mozliwosci teclmicznych urzlj.dzen kanalizacyjnych przedsi~biorstwa kanalizacyjnego, wynikajf)cych 
z technologii odprowadzania sciekow, przez co rozumie siy faktyczne mozliwasc i odbioru i oczyszczania 
sciek6w (wydajnosc oczyszczalni). 

§ 10. Ustala siy techniczne warunki okreslaj<jce matliwast dos(~pu do usalug kanalizacyjnych. 

1) przy1itcza kanalizacyjne nalety wykonac z rur pev 0 srednicy dostosowanej do projektowanego 
przeprywu, 0 grubosci scisnki dostosowanej do obciqtenia terenu. w ktorym z lokalizowane sq przewody. 

2) przewody kanalizacyjne nalet)' prowadzic moi:li wie najkrotsZ4 trasq. 

3) przytqcza nalety posadowic na gl~bokosci zabezpieczajllcej przed pnemarzaniem lub zastosowac 
odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem, Z uwzgJ~dnieniem odpowiedniego spadku w kierunku 
splywu, 

4) nalety zabezpieczyc dojazd i dosl~p do studgj rewizyjnych na przylqczu kanalizacyjnym. 

Rozdzial7. 
Sposob dokonywania przez przedsi~biorstwo kanalizacyjoe odbioru wykon3nego przyl~cz.a 

§ 11. L W ramach prac zwi'lZ3nych z odbiorem przyhlcza, przedsi~biorstwo kanalizacyjne dokonuje 
sprawdzenia zgodnoSci wykonanych robOt z warunkami technicznymi oraz projektem technicznym przylqcza 
w sposob nastypujllcy: 

\) przedsi~biorstwo kanalizacyjne dokonuje odbioru cZysciowego w przypadku robot ulegajf}cych zasypaniu, 
tzw. robot zanikajllcych. Gotowosc do ich odbioru nalety zgJosic do przedsiybiorstwa kanalizacyjnego co 
najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem; 

2) po zakonczeniu rob6t budowlanych przedsiybiorstwo kanalizacyjne dokonuje koncowego odbioru 
przyhtcza. 

2.0dbior Przy11lcza naslypuje na wniosek osoby ubiegajllcej siy 0 Przyi<lczenie lub dzialajllcego w jej 
imieniu pemomocnika, przy udziale upowainionych przedst8wicieli stron w terminie 10 dni roboczych ad dnia 
zlozenia wniosku. 

3. ProtokOl odbioru technicznego przyl'lcza powinien zawierac. co najmniej: 

I) datey odbioru, 

2) przedmiot odbioru z wyszczeg6lnieniem przeznaczenia przyl'lcza, ~rednicy, materialow i dtugoSci, rodzaj 
odprowadzanych ~ciekow i sklad komisji, 

3) adres nieruchomo~ci, do ktorej wykonano przylqcze, 

4) podpisy czlon k6w komisji. 

4. ProtokOl koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowoSci wykonania przy1tl:cza i jego podpisanie przez 
strony upowafnia odbiorcey do zlotenia pisemnego wniosku 0 zwarcie umowy. 

Rozdzial8. 

Spos6b post~powania w przypadku niedotnymania cb~gloSc i uslug i odpowioonicb parametrow 


wprowadzanycb do sieci kaoalizacyjnej sciek6w 


§ 12. Przedsi~biorstwo kanalizacyjne zobowi'lZ3ne jest do udziel enia odbiorcom usrug infonnacji 
dotycz.<)cych przerw i ograniczen w odprowadzaniu sciekow. 
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§ 13. I. 0 planowanych ograniczeoiach wodprowadzaniu Sciek6w przeds i~b iorstwo kanalizacyjne• 
informuje odb iorc6w usrug paprzez: rozwieszen ie zawiadomienia oa tereoie, oa kt6rym ma nasUJ;pic pnerwa 
w odprowadzani u sc iek6w, zamieszczenia zaw iadomienia oa swojej stronie intemetowej, Jub winny 
zw)'czajowo prz.yj~l)' spos6b, co najrnniej oa 3 dn i robocze przed planowatllJ przerw'l W Swi8dczeniu usrug. 

2. W nagtych przypadkach niedotrzymania ci&gtoSci uslug wprowadzanych do sieei kanalizacyjnej 
sciek6w, przedsi~biorstwo kana lizacyjne infonnuje niezwlocznie odbiorc6w 0 rodzaju zakt6cen 
i przewidywanym cusic ich t!Wania . 

3. Przedsi~biorstwo kana lizacyjne moze zamknJJc przyl<)cze kanalizacyjne w przypadku, gdy jakosc 
wprowadzanych do sieei :kiek6w oie spemin wymog6w okreStonych w przepisach prawa, w sz.czeg6lnosci 
w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawczych. 

4. 0 zamiarze zamk.ni~ia pnyh!cza kanalizacyj nego przeds i~b iorstwo kanalizacyjne informuje odbiorc6w 
usrug co najmniej 20 dni przed planowanym terminem zam kni(fcia przyt~cza. 

Rozd:tiaI9. 

Siandardy obsJugi odbiorc6w uslug, w tym sposoby zaiatwiaoia rekJamacji oraz wymiany informacji 


dotyc~cycb w szcugolooSci zakU)cen w odprowadzaoiu kiek6w 


§ 14. Przedsi(fbiorstwo kanaUzacyjne zobowitlZane jest do wyznaczenia osoby lub os6b odpowiedzialnych 
za obslugC; odbiorcow ustug oraz podmiot6w ubiegaj~cych siy 0 przyt~czenie do sieel, W tym informowanie 0: 

I) obowi!lZuj~cych przepisach oraz wyn ikaj~cych z nich prawach i obowil).Zkach, 

2) sposobach przyjmowania rek lamacji, 

J) szczeg610wych warunkach zawierania umow, \V tym 0 koniecZlloSci przedstawiania dokument6w 
umoiliwiaj~cych podpisanie umowy oraz 0 czasie i miejscu, w kt6rym mot li wejesl zawarcie umow}'. 

§ IS. Przedsi(fbiorstwo kanalizacyjne udostypnia w siedzibie oraz na stronie internetowej informacje 
zawierajllce co najmniej: 

I) dane kontaktowe do osoby lub os6b upowainionejlnych do konlakt6w Z odbiorcami uslug oraz podmiolami 
ubiegaj~cymi si~ 0 przyl~czenie do sieei oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, 

2) godziny przyjmowania reklamacji oraz udziel ania infonnacji dotycllJcych reklamacji. 

§ 16. Przedsi~biorstwo kana lizacyjne udost/fpnia w siedzibie oraz na slronie inle rnetowej aktualne 
infonnacje i dokumenty: 

l ) ceny i stawki optal ustalone w taryfl e. 


2) Regulamin odprowadzania sciek6w na terenie Gm in)' Nowe Miasto, 


3) tekst jednolity ustawy wraz z aktam i wykonawczymi. 


§ 17. I. Odbiorcy ustug mog& skladac rek lamacje w szczegolnosci z tyturu niewykonania lub nienalei:ytego 
wykonania uslug omz wysokosci nal iczonej optaly. Wszyslkie reklamacje dotycu,ce usrug mama zglaszac 
osobisc ie w siedzibie przedsi(fbiorstwa kanalizacyjnego, pisemnie na jego adres lub wskazany adres e-mailowy. 

2. Rek lamacja powin.na zawierat uzasadnienie, odbiorca usrug moze wskazac lub dofCJcz)'c dokumenty 
i in ne dowody uzasadniaj4ce reklamacj~. 

3. Przedsi~biorstwo kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacj~ pisemnlj. w cilj.gu 14 dn i od dalY jej 
wniesienia, przy czym za dat/f wniesienia przyjmuje si~ dat/f jej wptywu do siedziby przedsiftbiorstwa 
kanalizacyjnego. 

4. W szc.zeg6lnych przypadkach term in udzielenia odpowiedzi mote ulec przedfui.eniu do maksymalnie 
30 dni. 

5. Jeteli rozpatrzenie reklamacji wymaga podj~ia czynnosci na terenie nieruchom osci nalez¥ej do 
odbiorcy usrug, odbiorca ustug udostftpnia nieruchomosc osobom reprezenruj'!cym przedsiybiorstwo 
kan alizacyjne. Odmowa udost(fpnienia nieruchomosci wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. 

~7.\ 

,.." 
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• 

Uzasadnienie 

do Uchwaly 146JXVl/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyj~ia 
projektu Regulaminu odprowadzania 5ciekuw n8 Cere Die Gmioy Nowe Miast(). 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 200 I r. 0 zb iorowym zaopatrzeniu w wody 
i zbiorowym odprowadzaniu sc iek6w (Dz.. U. z 2019 r. poz. 1437 z p6in. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto, 
oa podstawie projekt6w regulamin6w dostarczania wody oraz odprowadzania sciekow opracowanych przez 
przedsi~biorstwa wodoci4gowo - kanaJizacyjne przygo\owuje projekt regulaminu i pnekazuje go do 
zaopiniowania organowi reguiacyjnemu, zawiadamiaj(Jc 0 tym prz.edsit;biorstwo kanaJizacyjne. 

Nas(~pnie, organ regulacyjny opiniuje projekl reguJaminu odprowadzania Sciek6w w zakresi e zgodnosci 
z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na kLore s luzy z.ai:alenie, opjni~ nie p6i.niej nii 
w termini e miesi~ca od dnia dO'Yczenia tego projektu . 

Zgodnie z tresci'l ustawy regulamin odprowadzania sciekow okresla prawa i obowi'lZki przedsiybiorstwa 
kaoalizacyjnego oraz odbiorcow usiug, w tym: 

I) minimalny poziom ustug swiadczonych prz.ez przedsicrbiorslWO kanalizacyjne w zakresie 
odprowadzania sciek6w; 

2) warunki i tryb zawierania umow z odbiorcami usrug; 

3) spos6b rozliczeri w oparciu 0 ceny i stawki optat ustalone w laryfach; 

4) warunki przylqczania do sieei; 

5) warunki techniczne okreslajqce rnozliwosci dost/ypu do usrug kanaJizacyjnych; 

6) sposOb dokonywania prz.ez przedsiybiorstwo kanalizacyjne odbioru wykonanego Przytllcza; 

7) sposob postypowan ia w przypadku niedotrzyrnania ci~gloSc i uslug i odpowiednich parametrow 
wprowadzanych do siee i kanalizacyjnej sciekaw; 

8) standardy obsrugi odbiorc6w ustug, W tym sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiany infollTlacji 
dotycUJcych w szczeg61noSti zakl6cen w doslawie odprowadzania Stickaw. 

PoniewaZ Rada Gminy dziala w formie uchwat, rowniei opracowaoie i przyjcrcie projektu regularninu 
celem przekazania go organowi regulacyjnemu wyrnaga jej podjcrcia. Uchwata ta nie zatwierdza jeszcze 
regulaminu i nie stanowi aktu prawa miejscowego, ale stanowi podstawy prawnll do pnekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnem u. 

W zwi<JZku z tym, ii niniejsza uchwala wypetnia wskaz.ane podstawy prawne, jej podj~ie nalety uznae 
za zasadne. 

"KL. v I Il Y 

G~Jr·. 1/11/1 ~I 
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