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UCHWAŁA NR XIV/92/2018
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
wodociągowo-kanalizacyjnego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

ścieków

przedsiębiorstwa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.
§ 3. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju:
T. Biskupski
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
Nr XIV/92/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń
wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy
Polanica-Zdrój.
§2
Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
oraz odprowadzanie ścieków, określa także wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym w Polanicy-Zdroju a odbiorcą usług, w tym:
1) Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w Polanicy-Zdroju w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2) Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług.
3) Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.
4) Warunki przyłączenia do sieci.
5) Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
6) Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
7) Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej.
8) Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby składania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.
9) Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
§3
1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r., poz. 328 z późn.zm.)
2. Użytym w Regulaminie pojęciom technicznym należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne
wyższego rzędu, w tym w szczególności „ustawa”.
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Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§4
W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju jest
zobowiązane:
1) Dostarczać odbiorcy usług wodę o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami),
2) Zapewnić ciągłość dostaw wody na podstawie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę,
z zastrzeżeniem następujących uzasadnionych wyjątków, takich jak: awaria sieci wodociągowej,
katastrofy i klęski żywiołowe, działania wojenne,
3) Dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż
0,1 m3 na dobę,
4) W przypadku dostarczania wody z sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem
niemniejszym niż 0,05 MPa mierzonego na przyłączu wodociągowym zaraz za wodomierzem
głównym.
5) Prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§5
W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju jest
zobowiązane:
1) Przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług,
2) Zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (z późniejszymi zmianami) i umową o odprowadzenie ścieków.
3) Przeprowadzić wewnętrzną kontrolę parametrów ścieków wprowadzanych do sieci sanitarnej.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§6
1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków odbywa się w oparciu o umowę pisemną
zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług zgodnie z art.6 „ustawy”
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2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, po złożeniu przez przyszłego odbiorcę usług
pisemnego wniosku o zawarcie umowy o którym mowa w § 7 niniejszego regulaminu,
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być zawarta na czas określony lub
nieokreślony.
§7
1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym powinien w szczególności określać dane wnioskodawcy i obiektu, którego ma dotyczyć
umowa.
2. Wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§8
W przypadku, gdy dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków dotyczy budynku wielolokalowego
umowa zawierana jest na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 7:
1) Z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego.
2) Z osobami korzystającymi z lokali, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§9
1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, a przy
jego braku, przeciętne normy zużycia lub ilości wskazane w umowie.
2. Informacja o wysokości cen i stawkach opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków podana jest w Biuletynie
Informacji

Publicznej

Wód

Polskich,

Miasta

Polanica-Zdrój

i

Przedsiębiorstwa

wodociągowo-

kanalizacyjnego.
3. W umowie na zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków wskazana jest opłata lub taryfa obowiązująca
w dniu zawarcia umowy z Odbiorcą usług. Zmiana wysokości opłat lub rodzaju taryfy nie wymaga zmiany
umowy.
4. Częstotliwość odczytów wodomierzy i fakturowania określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.
5. Stosowany jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy dla wszystkich odbiorców usług, którego początek stanowi
pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego.
§ 10
1.

Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odbiór ścieków
świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest umowa.

2.

Okres odczytowy (jeśli nie został określony w umowie) jest 1-miesięczny, 3-miesięczny lub 6-miesięczny.
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Jeżeli okres odczytowy jest dłuższy niż 1 miesiąc przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża
odbiorcę usług miesięczną prognozą, ustalając średniomiesięczne zużycie na podstawie poprzedzającego
okresu odczytowego.

4.

Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór
ścieków.

5.

Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości naliczonych opłat nie wstrzymuje obowiązku
terminowej zapłaty.

6.

W przypadku nadpłaty, zalicza się ja na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy Usług zwraca
się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
§ 11
1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej.
2. Wniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien określać dane
wnioskodawcy i obiektu podłączanego do sieci. Wzór wniosku o wydanie warunków podłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku o określenie
warunków podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wyda pisemne:
1) zapewnienie o dostawie wody i odbiorze ścieków ze wskazaniem miejsca i sposobem podłączenia
do sieci,
2) informację o braku możliwości przyłączenia do sieci z informacją techniczną o niezbędnych
warunkach do spełnienia, aby możliwe było przyłączenie do sieci.
4. Termin

ważności

obowiązywania

wydanych

warunków

przyłączenia

do

sieci

wodociągowej

i kanalizacyjnej wynosi dwa lata od daty wydania dokumentu.
§ 12
1. Wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia przyszły Odbiorca
usług na koszt własny. Wybudowane przyłącze stanowi własność Odbiorcy Usług.
2. Odbiorca usług po wybudowaniu przyłącza jest zobowiązany wykonać powykonawczą inwentaryzację
geodezyjną.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 13
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1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli
nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług,
2. Przedsiębiorstwo ustala techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych w oparciu o wytyczne wskazane w „Warunkach technicznego podłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej”, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru, przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
wykonanego przyłącza
§ 14
1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjne jest uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej
i sposobu prowadzenia prac oraz ustalenia sposobu dokonywania kontroli robót przez Przedsiębiorstwo,
2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
3. Odbiór końcowy przyłącza jest sporządzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony upoważnia Odbiorcę do złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
ścieków
§ 15
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców o planowanych i nieplanowanych
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody za pomocą systemu powiadamiania (sms).
2. W razie przerwy w dostawie przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma
obowiązek wskazać zastępczy punkt poboru wody.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i
odprowadzania ścieków
§ 16
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Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) Prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub
odbiór ścieków,
2) Występujących zakłóceniach w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych
przerwach w świadczeniu usług
3) Występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
§ 17
1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości i ilości świadczonych usług oraz wysokości
naliczonych opłat za usługi na warunkach określonych w umowie pisemnej.
2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia
stanowiącego podstawę jej złożenia.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki.
§ 18
W siedzibie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim
zainteresowanym:
1) Aktualnie obowiązujące na terenie miasta Polanicy-Zdroju taryfy,
2) Tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie
miasta Polanica-Zdrój
3) Wszelkie wnioski niezbędne do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wnioski do
zawarcia umowy,
4) Wyniki przeprowadzonych analiz jakości wody,

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 19
Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci hydrantowej są jednostki państwowej i
ochotniczej straży pożarnej.

Rozdział XI
Przepisy końcowe
§ 20
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
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§ 21
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Administratorem danych osobowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającym z art. 6, ust. 1 Ustawy.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu
całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia
roszczeń wynikających z umowy.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane:
 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów IT,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
4. Odbiorca usług posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Odbiorca usług ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie przez Odbiorcę usług danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu
zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia
niniejszego Wniosku. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail ma na celu
ułatwienie kontaktu odbiorcą usług.
§ 22
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/270/2005 Rady Miejskiej
w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju oraz uchwała nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w PolanicyZdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w PolanicyZdroju 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.

§ 23
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Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Załącznik 1

Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................
WNIOSKODAWCA
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................................................................
(adres zamieszkania ulica, nr domu)

Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

.............................................................................................................
(kod, miejscowość)
..............................................................................................................
(PESEL)

ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

………………………………………………………………………………..
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
Wnoszę o zawarcie umowy na

dostarczanie

wody

i/lub

odprowadzanie

ścieków*, dotyczącej posesji przy ulicy ………………………………............................................................................ nr.........................
w Polanicy-Zdroju. W związku
przyłącza,

ze zmianą odbiorcy usług,

wykonanie nowego

inne*, jakie:....................................................................................................……………………………………………………….......................................………

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z*:
Własności,
współwłasności

(wskazanie

współwłaścicieli

–

imię,

nazwisko

lub

nazwa,

adres)…………......................................................................................…………………………………………………..............................................................................................................................……… ,
dzierżawy,
użytku wieczystego,
trwałego zarządu,
inne (określenie formy prawnej, np. pełnomocnictwo)…………………………………………….................................................………
Dostarczona woda będzie przeznaczona na cele*:
bytowe,
robót budowlanych,
produkcji, czego: …………......................................................................................………………………………………………………………….......................................………
9
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innych, jakich: …………......................................................................................………………………………………………………………….................................................………
* w wybranym okienku zaznaczyć „X”
** w przypadku gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, wnioskodawca zawarł umowę najmu

Rodzaj odprowadzanych ścieków*:
bytowo-gospodarcze,
przemysłowe,
inne, jakie: …………......................................................................................………………………………………………………………….................................................………
* w wybranym okienku zaznaczyć „X”
** w przypadku gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, wnioskodawca zawarł umowę najmu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład
Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, przy ul. Spacerowa 2.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art.
6, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz.
3278, z późn. zm.).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej
deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do
korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie
jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.

…..............................................................................................................................................
(podpis)

Dział techniczny OWiK
stan tech. przyłacza/instalacji ……………………………………………………………..
nr. wodomierza ……………………………………………………………………………
nr. plomby ………………………………………………………………………………….
uwagi ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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…………………………….
( Dyr. ds. technicznych)
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Załącznik 2
Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................

WNIOSKODAWCA:
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................................................................
(nr PESEL)
.............................................................................................................
(adres zamieszkania ulica, nr domu)
.............................................................................................................
(kod, miejscowość)
..............................................................................................................
(nr telefonu)

Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW DOSTAWY WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
I.

Proszę o określenie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków dla:

1) budynku mieszkalnego – jednorodzinnego*
2) budynku mieszkalnego – wielorodzinnego*
3) inne*
.................................................................................................................................................................................................................................

II.

Inwestor

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

III.
.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
2. Wypis z rejestru

......................................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład
Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, przy ul. Spacerowa 2.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art.
6, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz.
3278, z późn. zm.).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej
deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do
korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie
jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
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Załącznik nr 3

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZĄDZEŃ
I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA
TERENIE GMINY POLANICY-ZDRÓJ
1. Podstawą przystąpienia do wykonania urządzeń lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 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 Polanicy-Zdroju 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) na konsoli wodomierzowej. Nie dopuszczalne jest
zabudowanie urządzenia pomiarowego w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp i wymianę wodomierza.
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, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych



w przypadku umieszczenia wodomierza w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknięciem przeciw zalewowym,

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 wodociągowe i kanalizacyjne mogą być wykonane przez firmę Inwestora lub przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju na koszt przyszłego odbiorcy usług.
7. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić o zamiarze przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne
w Polanicy-Zdroju,
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 PolanicyZdroju. Odbiór przyłącza jest usługą odpłatną.
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10. Wpięcie wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych do istniejących urządzeń może
być dokonane wyłącznie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju lub pod jej
nadzorem, odpłatnie na zlecenie Inwestora robót.
11. Woda z nowych przyłączy wodociągowych powinna być zbadana pod kątem bakteriologicznym. 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. Zamontowanie wodomierza głównego może nastąpić na
wniosek Inwestora po dostarczeniu:


inwentaryzacji geodezyjnej lub potwierdzeniu jej zlecenia;



protokołu odbioru technicznego

13.Wydanie protokołu końcowego odbioru nastąpi po przedłożeniu wniosku o odbiór techniczny przyłącza oraz
wykonaniu poprzedzających punktów.
14.Po spełnieniu w/w warunków może nastąpić świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków poprzedzone
zawarciem umowy na w/w usługi. Powyższe warunki stanowią załącznik do wydawanych technicznych
warunków podłączenia i łącznie powinny być załączane do projektu technicznego.
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Załącznik 4
Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................

WNIOSKODAWCA:
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................................................................
(nr PESEL)
.............................................................................................................
(adres zamieszkania ulica, nr domu)
.............................................................................................................
(kod, miejscowość)

Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

..............................................................................................................
(nr telefonu)

ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

WNIOSEK O ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO* / KANALIZACYJNEGO*
Zwracam się z prośbą o odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* w budynku:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

przy ulicy ............................................................................................................. , nr ................................................... (KW nr ........................................................ ).
Przyłącze wodociągowe zostało wykonane wg projektu budowlanego nr uzgodnienia
MZK

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

, na który posiadam decyzję o pozwoleniu na budowę

nr ........................................................................................... .
Wykonawca przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa firmy, data wykonania)

......................................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Upoważnienie dla MZK do wystawienia faktury VAT.
2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza.
3. Kopia aktu notarialnego własności nieruchomości.
4. Kopia decyzji ZDiK na zajęcie pasa drogowego.
5. Uzgodnienie MZK do projektu budowlanego przyłącza.
6. Mapa geodezyjna powykonawcza (inwentaryzacja powykonawcza przyłączy).
7. Zlecenia na montaż wodomierza (klient prawny*).
* niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład
Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, przy ul. Spacerowa 2.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art.
6, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz.
3278, z późn. zm.).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej
deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do
korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku ma na celu przyspieszenie
jego rozpoznania i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
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