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UZASADNIENIE 
 

 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) rada gminy na podstawie projektów 
regulaminów dostarczania wody i odbioru ścieków opracowanych przez podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność z zakresu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzeniu ścieków na terenie Miasta Rybnika, przygotowuje projekt regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który przekazuje do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu 
świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Rybnika. Zgodnie z art. 27a ww. ustawy organem regulacyjnym jest dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
W postanowieniu z dnia 18 września 2018 roku Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gliwicach wydał opinię do przesłanego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków (która znajduje się w załączeniu).  
Zgodnie z uwagami wymienionymi w postanowieniu regulamin został ujednolicony w celu 
uporządkowania rynku wodno – ściekowego na terenie działania Dyrektora   Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w tym: 
- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne  
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 
- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 
- warunki przyłączania do sieci; 
- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego 
przyłącza; 
- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 
- standardy obsługi odbiorców usług,  w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 
- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


