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UCHWALA NR 1491XVII!2020 

RADY GMlNY NOWE MIASTO 


z dnia 2 lipea 2020 r. 

w sprawie uchwalcoia ReguJllminu odprowadzania sciekow oa tcrenie Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorZ<!,dzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 19 us!. 1 usta'W)' z dnia 7 czerwca 200 1 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wady i zbiorowym 
odprowadzaniu Sciekow (Oz. U. z 2019 r. poz. 1437 z pOi. lom .) uchwala si~, co nastvpuje: 

§ 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez o rgan regulujl'lcy - Dyrektora Regiona lnego Zarz'ldu Gospodarki 
Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie, uchwala siy Regulamin odprowadzania sciekaw 
na (erenie Gminy Nowe Miasto w brz.l1.1ieniu stanowi<Jcym za t(Jcznik do niniejszej uchwa.Jy. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powiera siC; W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzydo\.V)'m Wojew6dztwa Mazowieckiego 


§ 4. Uchwab wchodzi w tycie po uptywie 14 dni od dniajej ogloszenia. 
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Za1<Jcznik do uchwaty Nr 149/ XVIlI2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 2 iipca 2020 r. 

REGULAMIN 

ODPROWADZANIA SCIEK6w NA TERENlE 


GMINY NOWE M1ASTO 


Rozdzial1. 

Pnepisy ogoioe 


§ 1. 1. Regulamin okresla pra wa i obowi<l-Zki przeds itrbiorst\va kanalizacyjnego oraz odbiorc6w uslug 
w zakresie zbi orowego odprowadzania sciek6w w Gminie Nowe Miasto . 

2. Poprzez zbiorowe odprowadzanie .sc iek6w rozumle Sly dziatalnosc polegaj<}C4 na 
odprowadzaniu i oczyszczaniu sc iek6w. 

§ 2. 1. llekroe w ReguJaminie jest mowa 0 " ustawie" nalezy przez to rozumiec ustawy z dnta 7 czerwca 
200 I roku 0 zbio rowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (tj . Dz. U. z 201 9 roku, 

z. 143 7 z pazn. zm.) , 

2. Wszystkie pozostale okreslenia uzyte w niniejszym reguJaminie posiadaj !} znaczenia, takie j akie zostaty 
nadane Iym o kreslen iom w usta wie. 

Rozdzial2. 

Minimalny poziom ustug swiadczonycb prtez przedsi~biorstwo kanalizacyjne w zakresie odprowadzania 


sciek6w 


§ 3. Przedsictbiorstwo kana li zacyjne w zakresie odpro wadzania Sciekow rna obowi!Jzek za pewnienia 
minimalnego poziomu swiadczonych uslug !j: 

J) w o lnosci posiadanych urZ<!dzen kanaJizacyjnych do odprowadzania sciek6w w spos6b cif!.gly i niezawodny 
w iloSc i wymaganej umowol nie mniej szej nii 0,3m) na dober, 

2) odbierania sciek6w w spos6b ci'lgl)', 0 stanie i skladzie zgodnym z przepisami an. 9·11 uslawy, 

3) prowadzenia regu lamej kontTo li urz.qdzel1 kanali zacyjnych , 

4) prowadzenia kontro li iloSci ijakosci odprowadzanych Sciek6 w, w tym sciekow przemys!owych, oraz 
przestrzegania warunkow wprowadzan ia sciekow do umJdzen kanalizacyjnych, 

5) dokonywania napraw Url'ldZeJ'1 kanalizacyjnych oraz przytl}czy bydl}cych w jego pos iadaniu, 

Rozdzial3. 

Wa runki i tryb zawierania um6w z odbiorcami uslug 


§ 4. Odprowadzanie sciek6w odbywa sIC( n8 podstawie pisemnej umoW)' zawartej pomi~dzy 
przeds j~biors[Wem ka na lizacyjnym a odbiofC'l us1ug. 

§ 5. Wanmkiem zawarcia umowy jest: 

1) posiadanie warunkow technicznych umozliwiaj'lcych swiadczenie usrugi tj . prawidlowe, zgodne 
z warunkami technicznymi i dokume nLacjl} technicznl} przyt~czenie ni eruchom o:ki do sieci kanalizacyjnej, 

2) zlozenie pisemnego wniosku 0 zawarcie um owy przez podmio! pos iadaj~cy lylut prawny do nieruchomosci 
lub podmiot korzystajl}cy z nieruchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnym. 

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

a) imiy i nazwi sko (lub nazwy) 19b REGON, numer NIP (0 ile wnioskodawca prowadzi dziala lnosc 
gospodarcZ<!) oraz adres zamieszkania lub siedziby wni oskodawcy, 

b) wskazanie nie l1lchomoSci, co do kl6rej wnioskodawca cbee zawrzec umow~, 



e) oswiadezenie wnioskodawey czy ni eruehomosc jest podtqclona do sieel przedsiybiorstwa 
kanalizaeyjnego, ely lez wprowadza sc icki do zb iomika bezodp~)'Wowego lub przydomowej 
oczyslczalni Sc ickow, 

d) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju scieki byd![ odprowadzane przez wnioskodawc~ na 
podstawie zawart ej umowy (przemyslowe, bytowe albo komunaJlle). 

§ 6. I. Umowa jest zawiera na na czas nieokreslony, chyba ze tytul prawny do nicruchomoSci przytqczonej 
do sieei lostat ustanowiony na ezas okrcslony. 

2. przedsic;biorstwo kanalizacyjne przedklada wnioskodtl wcy projekt umowy w tcnninic nie dtuzszym nii: 
14 dni od dota zloZenia kompletnego wniosku 0 zawarcie umowy, lub podaje przyezyny uniemozliwiajqce 
podpisanie umowy. 

Rozdzial4. 

Spos6b rozliczen W opardu 0 ceny i stawki oplat ustalone w laryfach 


§ 7. I. Podstaw~ rozliczell wynikaj![cych z umowy oodprowadzanie seiek6w stanowi aktualna taryfa 
przedsiybiorstwa kanalizaeyjnego. okrdlaj![ca ceny i stawk; oplat za zbiorowe odprowadza nie Sciek6w, a lakt.e 
ilosc odprowadzanych se iek6w okres[ona zgodnie z art. 27 ustawy. 

2. Podstawq obci<}icnia odbiorcy usrug nalei:nosciami za odprowadzanie sciek6w, swiadezone przez 
przedsic;biorstwo kanalizacyjne jest faklu ra. 

3. Przeds icrbiorstwo kanalizacyjne stosuje maksymalnie kwartalne okresy rozliczeniowe. 

4. Wprowadzeoie przez przedsic;biorsrwo kanalizaeyjne cen i stawek oplat wynikaj![eyeh z nowyeh taryf, 
podanych do wiadomoSci publicznej zgodnie z przepi sami Ustawy, nie wymaga odrybnego infonnowania 
poszezeg61nych odbiorc6w usrug 0 ieh rodzajach ani wysokoSc i. 

5. Rozliczenie nalei:nosei z.a odprowadzenic seiek6w. po wprowadzeniu w trakcie okresu rozliczeniowego 
nowyeh taryf zawierajlJcych ceny i stawki op/at, b~dz.ie nast~powa!o proporejonalnie do liczby dni 
obowil}Zywania poprzedniej i nowej taryfy o raz poprzez oszacowanie sredniodobowej tlosci odprowadzonych 
seiek6w W okresie rozliczeniowym. 

Rozdziat 5. 

Warunki przyl~cz.aDia do sieei 


§ 8. I. Okres lenie warunkow przyll.jezenia nieruchomosci do s ied kanalizacyj nej odbywa siC; na pisemny 
wniosek ztozony przez osoby ubiegajl.jc![ Sty 0 przyt'lczen ie. 

2. Wniosek, 0 ktorym mowa w us!. I. powinien zawierac: 

1) imi~ i nazv..'isko (n azw~) wnios kodawcy, wzg lc;dnie spos6b reprezenlacj i wnioskodawcy wraz 
z dokumentem (Jub jego kopif!) potwierdzaj'lcym prawidtowosc wskazanych danych, a w razie dzialania 
wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawy umocowania, adres do korespondencji, 

2) adres nieruchomoSc i. klora ma bye przylClczona, popnez podanie jej p%ienia (miejscowosc, nalwa uliey 
i numer lub numer ewidencyjny dzia~ki) wraz z podaniem numeru ks i~gj wieczystej, 

3) rodzaj przyl!}czenia (kana liz8cyjne), 

4) planowanq iJosc odprowadzanych Sciek6w i okreslenie ieh rodzaju, a w przypadku seiek6w przcmyslowych 
- przewidywanlJ ilosc i jakosc odprowadzanych Sciek6w oraz dane 0 przewidywanym sposobie ieh 
podczyszez.ania, 

5) mapy sytuacyjn!J okreslajllc,! us)'tUowan ie nieruchomoSci wzglcrdem istniejqcej sieci kanalizacyjnej oraz 
innych ob iekl6w i ulMJdzen uzbrojenia terenu . 

3. Jez:eJi s<l speffiione warunki teehniczne umozliwiajf!ce przy~qczen ie nieruchomosci do sieci, 
przedsicrbiorsrwo kanalizacyjne "vydaje warunki przyl<}czenia do niej w tenninie 30 dni od otrzymania wniosku . 

4. Wydane waronki przy1llczenia nie ruchomoSci S![ wai:ne 24 miesilJee ad dnia ich wydania. 

5. W przypadku braku mozliwosci przy1![czenia nienlchomosci do s ieei kanaJizacyjoej, w tenninie 14 dni 
od otrzymania wn iosku , przedsiybiorstwo kanalizacyjne infonnuje 0 tym fakeie na pi smie osoby ubiegaj!JC!f siy 
o przyl!Jczenie. wskazuj!}c przyczyny. 

6. Warunki przyl!}ezenia do siec i powinny o k-res lae: 

http:ubiegajl.jc


\) lokalizacjcr nieruchomoSci osoby ubiegajijcej sicr 0 Pn.y1Ilczenie, 


2) miejsce i spos6b przyhjczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej , 


3) dopuszcza lnij iloSc odprowadzanych Scjekow, 


3) zakres projektu techll icznego przyl(Jcza, 


4) zasady dokonywania odbiofU przez przedsiyb iorstwo kanalizacyjne wykonanego przylflcza. 

Rozdzial6. 

Warunki (echniczne okreslajl}cc moiliwosci dost~pu do ustug kanalizacyjoych 


§ 9. Dostcypnosc do usrug kanali zacyjnych jest uzalezniona od: 

I ) istnien ia ufZiJdzen kanalizacyjnych b/rd(Jcych w pos iadaniu przeds i~biorstwa kana li zacyjnego, 

2) mozliwosc i technicznych urz~dze!l kanalizacyjnych przedsi ~biorstwa kanalizacyjnego, wynikaj(Jcych 
z technologii odprowadzaoia sciekow, przez co rozumie siy faktyczne mozliwosci odbioru i oczyszczania 
Sc iek6w (wydajnosc oczyszczalni). 

§ 10. Ustala siy techlliczne warunki okreSlaj<}ce mozli wosc dOSlypU do usalug kanalizacyjnych. 

[ ) Przyhlcza kanalizacyj ne nalezy wykonac z fur PCV 0 srednicy dostosowanej do projektowanego 
przeplywu, 0 gru bosci Scianki dostosowanej do obci ~zenja terenu, w ktorym zlokalizowane S4 pnewody. 

2) przewody kanalizacyjne nalezy prowadzic mozli wie najkrotszq traS<!, 

3) przy~!lcza nalezy posadowic na gtybokosci zabezpieczaj(Jcej przed przemarzaniem llib zastosowac 
odpowiednie zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzglyd nien iem odpowiedniego spadku w kierunku 
splywu, 

4) nalet)' zabezpiecz),c dojazd i dostyp do sl'udnr rewizyj nych na przyt(Jczu kanalizacyjnym. 

Rozdzial7. 

Spos6b dokoo)"yania pnez prndsi~b ioMlrwo kaoaliucyjne odbioru wykooaoego przyJl}cza 


§ 11. I . W ramach prac zwi~nych Z odbiorem przylflcza, przedsiybi orstwo kana lizacyjne dokonuje 
sprawdzenia zgod nosci wykonanych robot z warunkami technicznymi oraz projektem technicznym przylflcza 
w sposab nastypujl)cy: 

I) przedsiybiorstwo kanalizacyjne dokonuje od bioru cz~sciowego w przypadku robOt ulegajijcych zasypaniu, 
tzw. rob6t zanik aj~cych . Gotowosc do ich odbioru nalezy zglosic do przedsiybiorstwa kanali zacyjnego co 
najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem; 

2) po zakonczeniu robOt budow/anych przedsiybiorstwo kana lizacyjne dokonuje kOllcowego odbioru 
przyt<}cza. 

2.0dbiOr przyl(Jcza nastypuje na wniosek osoby ubiegaj~cej siy 0 przylijczen ie lub dziabj'lcego w jej 
imieniu pelnomocnika, przy udziale upowatnionych przedslawic ie li siron w le rminje [0 dni roboczych ad dnia 
ztozenin wniosku. 

3. Protok61 odbioru techni cznego prq i'lcza powinien zawierac, co najmniej: 

I ) datt; odbioru, 


2) przedmiot odbioru z wyszczegoJnieniem przeznaczenia przytflcza, srednicy, materi al6w i drugosci, rodzaj 

odprowadzanych .sciekow i sktad komisji, 


3) adres nieruchomosci, do kt6rej wykonano przyl'!cze. 


4) podpisy czlonk6w komi sj i. 


4. Protok61 koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania przyt(Jcza i jego podpisanie przez 
strony upowai.nia odbiorcy do zlozenia pisemnego wniosku 0 zwarc ie umowy. 

Rozdzial8. 

Spos6b post~powania w przypadku niedotnymania cil.\glosci uslug j odpowioonich parametrow 


wprowadzaoych do sieci kaoalizacyjnej sCiek6w 


§ 12. Przedsiyb iorstwo kanalizacyjlle zobowtl}Zane jest do udzielenia odbiorcom uslug ioformacji 
dotycz'lcych przerw i ograniczeft w odprowadzanill sciek6w. 



§ 13. I. 0 pl anowanych ograniczeniach wodprowadzani u sc iek6w przedsitybiorstwo kanalizacyjne 
informuje odbiorc6w usrug poprzez: rozwieszenie zawiadomien ia na terenie, na kt6rym ma nast'lpic przerwa 
wodprowadzaniu Sc iek6w, zamieszczenia 7...awiadomienia na swojej slronie intemetowej, lub winny 
zwyczajowo przyj~ty sposob, co najmniej na 3 dni robocze przed planowan~ przerwll w $wiadczeniu ustug. 

2. W nag1ych przypadkach niedotrzymania ci&glosei usrug wprowadza nych do sieci kanali zacyjnej 
sciek6w, pr.t.edsi~b iors lwo kanalizacyjne in fo rmuje niezw~ocznie odbiorcow 0 rodzaju zaklocen 
i przewidywanym czasie ieh trwania. 

3. Przeds_iybiorstwo kana lizacyjne moze zamkn&c przyl&cze kanalizacyjne w przypadku, gdy jakosc 
wprowadzanych do sieci sciekow nie spelnia wymogow okreslonych w przepisach prawa, w szczegolnosei 
w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawcz)'ch. 

4. 0 zamiarze zamkniycia przyl~cza kanalizacyjnego przedsitybiorstwo kan alizacyjne infonnuje odbiorc6w 
usrug CO najmniej 20 dni przed planowanym lerminem zamkni~cia przylllcza . 

Rozdzia l9. 

Standardy obslugi odbiorcow uslu g, w tym sposoby zalatwiania rekJamacji oraz wymiany informacji 


dotyCllfcych w szczegolnosci zakl6cen W odprowadzaniu sciekaw 


§ 14. Przeds i~biorstwo kanalizacyjne zobowi4Z8ne jest do wyznaczenia osoby lub os6b odpowiedzia lnyeh 
za obslugty odbiorc6w uslug oraz pod m iotow ubiegajllcych siy 0 przyl&czenie do sieci, w tym. informowanie 0: 

I) Qbowi~ujl}cych przepisaeh oraz wynikajqcych z nieh prawach i obowilJ4kaeh, 

2) sposobach przyjmowan ia rekl amacji, 

3) szczeg610wych warunkach z.awierania umow, w tym 0 koniecznosc i przedstaw iania dokument6w 
umoz liwiajf)cych podpisanie umowy oraz 0 czasie i miejscu, w ktoryrn moili we jest zawarcie urnawy. 

§ 15. Przedsicrbiorstwo kanali zacyjne udostypnia w siedzibie oraz na stronie intemetowej informacje 
zawieraj&ce co najmniej: 

I) dane kontaktowe do osoby lub os6b upowainionej/nych do kontaklow l odbiorcami ustug oral podmiolami 
ubiegaj'lcymi sity 0 przyt&czen ie do sieci oraz do przyj mowania i rozpatryv.rania reklamacji, 

2) godziny przyjmowania rek lamacji oral. udzie lania infortJlacji dotycZ!Jcych reklam acji. 

§ 16. Przedsi~biorsl'\vo kanalizacyjne udostc;pnia w siedzibie or8Z 118 stronie intemclowej ak lualne 
infomlacje i dokumenty : 

I) ceny i stawki optal uSlalone W laryfie, 

2) Regulam in odprowadzania sciek6w na teren ie Gminy Nowe Miasto, 

J) leksl jednolity ustawy wraz z aktami wykonawel)'mi. 

§ 17. I. Odbiorcy ustug mogq sk1adac reklamacje w szczeg61noSe i z tytulu niewykonan ia 
lub nienaletyt.ego wykonania uslug oraz wysokosci naliczonej oplaty. Wszystkie reklamacje docycZlJce usrug 
moina zgtaszac osobiScie w siedzibie przedsiybiorstwa kanali zacyjnego, pisemnie na jego adres lub wskazany 
adres e-mai lowy. 

2. Reklamacja powinna zawierae uzasadnienie. odbiorca ustug maze wskazac lub dol&czyc dokumenty 
i inne dowody uzasadniaj'lce reklamacjy. 

3. Prleds itybiorstwo kanalizacyjne udz ie la odpowiedzi na rek lamacj~ pisemn'l W c i4gu 14 dn i ad daty jej 
wn iesienia, przy czym za dat~ wniesien ia przyjmuje siy datty jej wptywu do siedz iby przeds i~biorstwa 

kanalizacyjnego. 

4. W szcz.egolnych przypadkac h termin udz ielenia odpowiedzi moze ulec przedtuzeniu do maksymalnie 
30 dni. 

5. Jeie li rozpatrzen ie reklamacji wymaga podjycia czynnosci oa terenie nieruchomosci naleZ<Jcej do 
od biorcy ustug, odbiorca ustug udost~pnia nieruc homosc osobom reprezentujfJcym przedsiybiorstwo 
kanalizacyjne. Odmowa udoslypnienia nieruchomoSci wSlrzymuje rozpalrzenie reklamacj i. 
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Uzasadnienie 

do Uchwa ty Nr 1491XVnJ2020 Rady Gminy Nowe Miasto z daia 2lipca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu odprowadzania sciekow oa terenie Gminy Nowe Miasto. 

Zgodnie z art. 19 us!. 1 ustawy l dnia z dnia 7 czerwca 200 1 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody 
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Oz. U. z 20 19 r. poz. 1437 z pOin . zm.), Rada Gminy Nowe Miasto, 
na podstawie projekt6w regulaminow odprowadzan ia sciek6w opracowanych przez przedsif( biorsl wa 
wodoci'lgowo - kanalizacyjne przygotowuje projekt regu laminu i przekazuje go do zaopiniowania organowi 
regu lacyjnemu. 

Rada Gminy Nowe Miasto w dniu 8 maja 2020 r. podj~la uchwaJy Nr I 461XVV2020 w sprawie przyj~cia 
projektu regulaminu odprowadzania sciek6w na terenie Gminy Nowe Miasto. Projekt wraz z uchwal'l 
przekazany lostal o rganowi regulacyjne mu do zaopiniowania . Dyrektor Regionalnego Zarz'ldu Gospodarki 
Wodnej w Warszaw ie Panstwowego Gospodarsrwa Wodnego Wody Polskie w poslanowieniu wydanym 
w dni u 28 maja 2020 r. wyrazil pozytywn~ opinif( dla projektu Regulamin u odprowadlania Sciek6w na 
1crenie Gminy Nowe Miasto. 

Zgodnie z art . 19 us!. 2 i 3 ustawy °zbioro\V)'m zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu 
Sciek6w po u:zyskaniu opinii organu regu lacyj nego, rada gminy uchwala regu lamin odprowadzania sciek6w. 


