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UCHWAŁA NR XXV/143/2012
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
z dnia 27 września 2012 r.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.983.2012.AS2 z dnia 25 stycznia 2013 r. do WSA we Wrocławiu na § 1, w części nadającej brzmienie § 29 ust. 2 oraz § 66 ust. 2 uchwały nr XXXVIII/270/2005 z dnia
14 grudnia 2005 r., uchwały nr XXV/143/12 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w PolanicyZdroju, ust. 2 we fragmentach na „PN-EN 14154-2:2005” i „PN-EN 1717:2003”, ust. 3 we fragmentach
„Nr AT/2007-03-2237” i PN-EN 1917:2004”, ust. 3 we fragmentach „PN-EN 14154-2:2005” i „PN-EN
1717:2003”, ust. 6 we fragmentach „PN-9B/B-10735” i „PN-EN 1917:2004”, ust. 6, ust. 9 zdanie 2, ust. 10 we
fragmencie „odpłatnie na zlecenie inwestora robót”, ust. 11 zdanie 1, ust 13 tiret 1 załącznika nr 1 uchwały
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr XXV/143/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia
2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w Polanicy-Zdroju
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.),
Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w PolanicyZdroju wprowadza się następujące zmiany:
1. po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
§ 5a
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) wodomierz − podlicznik – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustalaniu
ilości wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy usług,
2) pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania
i obsługi technicznej budynku,
3) okres obrachunkowy – miesiąc kalendarzowy, w którym odbiorca korzysta z usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
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4) okres odczytowy – okres pomiędzy kolejnymi odczytami wodomierza, określony w umowie.
2. w § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
7. Wprowadza się obowiązek instalowania wodomierzy i wodomierzy – podliczników o klasie dokładności C
z możliwością instalacji nakładki do odczytu radiowego IZAR.
3. w § 13 uchyla się ust. 3,
4. w § 14 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
8. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru urządzeń i przyłączy wodociągowych określa załącznik nr 4 do
Regulaminu.
5. § 29 otrzymuje brzmienie:
1. Okresy odczytowe mogą być 1-miesięczne, 3-miesięczne lub 6-miesięczne.
2. Umowa określa częstotliwość odczytu i fakturowania.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa cykl odczytów i rozliczeń obowiązujący odbiorców
usług w zależności od lokalnych warunków świadczenia usług, a także postanowień określonych
w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
4. W okresie odczytowym dłuższym niż miesiąc przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wystawiać miesięczne faktury prognozowane ustalając prognozowane zużycie wody na podstawie poprzedniego okresu odczytowego.
6. po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:
§ 31a
Instrukcja postępowania w zakresie składania i rozpatrywania reklamacji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
7. w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych określa załącznik nr 4 do
Regulaminu.
8. § 66 otrzymuje brzmienie:
1. Okresy odczytowe mogą być 1-miesięczne, 3-miesięczne lub 6-miesięczne.
2. Umowa określa częstotliwość odczytu i fakturowania.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa cykl odczytów i rozliczeń obowiązujący odbiorców
usług w zależności od lokalnych warunków świadczenia usług, a także postanowień określonych
w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
4. W okresie odczytowym dłuższym niż miesiąc przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wystawiać miesięczne faktury prognozowane ustalając prognozowany zrzut ścieków na podstawie poprzedniego okresu odczytowego.
9. w § 68 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
3. Instrukcja postępowania w zakresie składania i rozpatrywania reklamacji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
10. załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały stanowią treść załączników nr 4 i 5 do Regulaminu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Z. Puchniak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/
/143/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZĄDZEŃ I PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
NA TERENIE MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
1. Podstawą przystąpienia do wykonania urządzeń lub przyłączy wod.-kan. jest złożenie wniosku
o określenie warunków dostawy wody i odbioru ścieków oraz opracowany na podstawie otrzymanych technicznych warunków podłączenia i uzgodniony w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w PolanicyZdroju projekt techniczny, spełniający wymogi Prawa Budowlanego.
2. Urządzenia pomiarowe - wodomierz (PN-EN 14154-2:2005) należy montować w wyznaczonym do tego
pomieszczeniu technicznym, tj. w studni wodomierzowej lub pomieszczeniu technicznym spełniający wymogi
Prawa Budowlanego. Wodomierz należy zamontować wraz z 2 zaworami głównymi (przed i za wodomierzem)
i zaworem antyskażeniowym (PN-EN 1717:2003).
3. Studnia wodomierzowa może być wykonana z następujących materiałów:
− PCV (Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-2237),
− bloczki betonowe, kręgi betonowe, cegła klinkierowa (PN-EN 1917:2004).
Studnia powinna być szczelna (zabezpieczona przed infiltracją wód gruntowych i opadowych), posiadać
zamknięcie (właz) oraz dno.
4. Pomieszczenie techniczne ma spełniać następujące warunki:
− wydzielone, łatwo dostępne miejsce (w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie) w piwnicy budynku lub na
parterze,
− miejsce zabezpieczone przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych,
− w przypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy budynku – wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym.
5. Włączenie w kolektor sanitarny odbywa się poprzez studnię sanitarną. Studnia może być wykonana
z następujących materiałów:
− PCV (PN-9B/B-10735),
− bloczki betonowe, kręgi betonowe, cegła klinkierowa (PN-EN 1917:2004).
6. Przyłącza wod.-kan. mogą być wykonane przez firmę Inwestora lub przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju.
7. O przystąpieniu do robót należy powiadomić pisemnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w Polanicy-Zdroju, na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
8. Roboty ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
w Polanicy-Zdroju celem ich odbioru.
9. Po zakończeniu robót instalacyjnych, przed zasypaniem wykopów następuje odbiór techniczny, poprzedzony próbą szczelności z udziałem przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Polanicy-Zdroju. Odbiór i ewentualne przeprowadzenie próby szczelności jest odpłatne.
10. Wpięcie wykonanych sieci i przyłączy wod.-kan. do istniejących urządzeń może być dokonane wyłącznie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju lub pod jej nadzorem, odpłatnie
na zlecenie Inwestora robót.
11. W przypadku wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych wymagane jest badanie wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku (PSSE). Sieć kanalizacji sanitarnej winna być skontrolowana pod kątem szczelności jak i zachowania spadków poprzez sfilmowanie.
12. W przypadku przyłącza wodociągowego wodomierz główny nieodpłatnie instaluje przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju.
13. Zamontowanie wodomierza głównego może nastąpić na wniosek Inwestora po dostarczeniu:
− inwentaryzacji geodezyjnej lub potwierdzeniu jej zlecenia,
− protokołu odbioru technicznego,
− protokołu z pozytywnym wynikiem próby szczelności i pozytywnym wynikiem badań PSSE lub akredytowanego laboratorium.
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14. Wydanie protokółu końcowego odbioru nastąpi po przedłożeniu wniosku odbioru oraz wykonaniu
pkt 13.
15. Po spełnieniu w/w warunków może nastąpić świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków poprzedzone zawarciem umowy na ww. usługi.
Powyższe warunki stanowią załącznik do wydawanych technicznych warunków podłączenia i łącznie powinny być załączane do projektu technicznego.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/
/143/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu
INSTRUKCJA W ZAKRESIE SKŁADANIA REKLAMACJI
1. Odbiorcy usług mogą składać reklamacje, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać w formie pisemnej. Reklamacja może być dostarczona osobiście do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub przesłana na jego adres
pocztowy lub mailowy.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) numer i datę umowy,
e) podpis odbiorcy.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację pisemną w ciągu 14 dni
od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa.
6. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin rozpatrzenia reklamacji
może ulec przedłużeniu, maksymalnie do 1 miesiąca.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
Odpowiedź winna zawierać:
a) nazwę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
b) powołanie podstawy prawnej,
c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji wraz z uzasadnieniem,
d) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska

