
UCHWALA NR VI/31/11
RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 24 marca 20 I I r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy
Strzeleczki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. tj. z 2001 r. ,
Nr 142, poz. 159I) ze zm., oraz art. 19 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z póz. zm.) Rada Gminy Strzeleczki
uchwala, co nastepuje:

§ l. Uchwala sie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Strze\eczki
okreslony w zalaczniku nr I do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego i wchodzi w zycie po
uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

§ 4. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly, traci moc uchwala Nr VI/44/03 Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody.

Zalacznik do Uchwaly Nr VI/3 II I I

Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 24 marca 20 I I r.

Zalacznik I .doc

Regulamin dostarczania wodyi odprowadzania scieków na terenie gminy Strzeleczki.

Id: XDVRU-BCXYT-IXXPA-SNHOH-ACAZT. Podpisany StronaI
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REGULAMIN

dostarczania wody i odprowadzania scieków
na terenie Gminy Strzeleczki

ROZDZIAL I
POST ANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Regulamin okresla zasady zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
scieków realizowanego na terenie Gminy Strzeleczki w tym prawa i obowiazki
przedsiebiorstwa oraz odbiorców.

§ 2.

Uzyte w regulaminie okreslenia oznaczaja:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzaniu scieków (tekstjedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123,poz. 858
ze zm.)

2) Dostawca uslug - przedsiebiorstwo, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy, który
swiadczy uslugi w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania scieków.

3) Odbiorca uslug - kazdy, kto korzysta z uslug wodociagowo- kanalizacyjnych w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków
na podstawie pisemnej umowy zawartej z Dostawca uslug, zwany dalej Odbiorca.

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie scieków, o której
mowa wart. 6 ustawy.

5) okres obrachunkowy - przyjety w regulaminie lub w umowie okres dokonywania
rozliczen na podstawie odczytów ilosci pobranej wody wskazanej na wodomierzu
i/lub ilosci odprowadzonych scieków, wykazanych na urzadzeniu pomiarowym lub
na podstawie rozliczen ryczaltowych.

6) Uzyte w regulaminie okreslenia, a w szczególnosci:
a) przylacze kanalizacyjne i wodociagowe,
b) siec wodociagowa i kanalizacyjna,
c) urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne,
d) urzadzenia pomiarowe,
znajduja interpretacje w przepisach ustawy.

ROZDZIAL II
MINIMALNY POZIOM USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I

ODBIORU SCIEKÓW.

Obowiazki i prawa Przedsiebiorstwa

§ 3.

W zakresie dostarczania wody Przedsiebiorstwo ma obowiazek:



1. Dostarczac Odbiorcy wode z sieci wodociagowej na podstawie zawartej z nim umowy o
tresci ustalonej wedlug zasad okreslonych niniejszym regulaminem.

2. Zapewnic ciagla dostawe wody z wyjatkiem uzasadnionych przypadków okreslonych w
rozdziale 8 niniejszego regulaminu.

3. Zapewnic dostawe wody:
a) o cisnieniuokreslonymw odpowiednichprzepisach- niemniejszymniz 0,2MPa przy

zaworze za wodomierzem glównym, z zastrzezeniem pozostalych postanowien
regulaminu,

b) o jakosci odpowiadajacej wymaganiom okreslonym w odpowiednich przepisach: jakosc
dostarczonej wody stwierdza sie u wylotu na zaworze glównym za wodomierzem
glównym.

4. Zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzen wodociagowych do realizacji dostaw wody w
sposób ciagly i niezawodny.

5. Wydawac warunki techniczne niezbedne do podlaczenia instalacji wodociagowej
nieruchomosci do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Przedsiebiorstwa oraz
uzgodnic przedlozona przez inwestora dokumentacje techniczna.

6. Instalowac i utrzymywac (na swój koszt) u Odbiorcy wodomierz glówny z wyjatkiem
wodomierzy do czasowego wykorzystania.

7. Dokonywac kontroli funkcjonowania wodomierzy glównych:
a) z wlasnej inicjatywy bez pobierania oplat od Odbiorcy,
b) na wniosek Odbiorcy, jednak w przypadku stwierdzenia prawidlowosci dzialania

wodomierzaglównego- na koszt Odbiorcy.
8. Prowadzic regularna wewnetrzna kontrole jakosci wody.

§ 4.

W zakresie odbioru scieków Przedsiebiorstwo ma obowiazek:
1. Przyjmowac do systemu kanalizacyjnego Przedsiebiorstwa scieki od Odbiorcy uslug na

podstawie zawartej z nim umowy o tresci ustalonej wedlug zasad okreslonych w
niniejszym regulaminie.

2. Zapewnic ciagly odbiór scieków z wyjatkiem uzasadnionych przypadków okreslonych w
rozdziale 8 niniejszego regulaminu.

3. Zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzen kanalizacyjnych do odprowadzania scieków w
sposób ciagly i niezawodny.

4. Unieszkodliwiac przyjete scieki na oczyszczalni zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska.

5. Wydawac warunki techniczne niezbedne do podlaczenia do sieci kanalizacyjnej bedacej w
eksploatacji Przedsiebiorstwa, oraz uzgodnic przedlozona przez inwestora dokumentacja
techniczna.

6. Kontrolowac ilosc i jakosc odprowadzanych scieków pod wzgledem ich zgodnosci z
obowiazujacymi normami oraz podpisana umowa.

§ 5.

W zakresie dostarczania wody Przedsiebiorstwo ma prawo:
1. Kontrolowac prawidlowosc realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.
2. Kontrolowac stan techniczny przylacza w czasie eksploatacji.
3. Wstepu na teren nieruchomosci lub obiektu budowlanego Odbiorcy korzystajacego z

uslug Przedsiebiorstwa, po uprzednim okazaniu legitymacji sluzbowej w celu:
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a) zainstalowania lub demontazu wodomierza glównego,
b) przeprowadzenia kontroli wodomierzy glównych lubwodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych wody i dokonania odczytu ich wskazania,
c) przeprowadzenia przegladów i napraw urzadzen posiadanych przez Przedsiebiorstwo,
d) usuniecia awarii przylacza wodociagowegojezeli umowa tak stanowi.
4. Zaprzestac dostarczania wody Odbiorcom uchylajacym sie od zawarcia umowy o

dostarczenie wody.
5. Dostosowacrozmiar wodomierza do rzeczywistego poboru wody.

§ 6.

W zakresie odbioru scieków Przedsiebiorstwo ma prawo:
1. Kontrolowac prawidlowosc realizacji robót zgodnie z wydanymi przez Przedsiebiorstwo

warunkami technicznymi.
2. Wstepu na teren nieruchomosci lubobiektu budowlanego Odbiorcy korzystajacego z

uslug Przedsiebiorstwa, po uprzednim okazaniu legitymacji sluzbowej w celu
a) sprawdzenia ilosci i jakosci scieków wprowadzanych do sieci,
b) przeprowadzenia przegladów i napraw urzadzen posiadanych przez Przedsiebiorstwo,
c) usuniecia awarii przylacza kanalizacyjnego w zakresie okreslonym w umowie.
3. Zaprzestac odbioru scieków od odbiorcy, który uchyla sie od zawarcia umowy na odbiór

scieków.
4. Nakazac stosowania odpowiednich urzadzen podczyszczajacych lubokreslic odrebne

warunki odbioru scieków, lub dokonac odciecia doplywu scieków jezeli istnieje
zagrozenie prawidlowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
scieków przekraczajacych dopuszczalne ladunki.

Prawa i obowiazki Odbiorcy wody.

§ 7.

Odbiorca wody ma prawo:
l. Do dostawy wody:

a) o cisnieniu okreslonym odpowiednimi przepisami,
b) o jakosci odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez stosowne przepisy.

2. Zglaszania reklamacji dotyczacych wysokosci naliczonych oplat za wode.
3. W uzasadnionych przypadkach zadac od Przedsiebiorcy przeprowadzenia kontroli

funkcjonowania wodomierza, zg. z §3 pkt 7 niniejszego regulaminu.
4. Zadac od Przedsiebiorstwa odszkodowania za szkody powstale z winy Przedsiebiorstwa w

zwiazku z dostarczaniem wody.
5. Uzyskac wskazanie zastepczych zródel zaopatrzenia w wode w przypadku przerw w

dostawie wody.

§ 8.

Odbiorca wody jest zobowiazany do:
1. Uzytkowania i zabezpieczenia instalacji wodociagowej poprzez zamontowanie i

utrzymanie pelnej sprawnosci zaworu antyskazeniowego chroniacego przed mozliwoscia
wystapienia skazenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociagowej na
skutek cofniecia sie wody z instalacji wodociagowej lubpowrotu cieplej wody z instalacji
centralnego ogrzewania.



2. Odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
skutkami niskich temperatur.

3. Prawidlowego utrzymania i zabezpieczenia studzienek i pomieszczen, w których
zainstalowane sa wodomierze glówne przed dostepem osób nieuprawnionych.

4. Wykorzystywania wody wodociagowej wylacznie w celach okreslonych w warunkach
przylaczenia do sieci.

5. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiebiorstwa o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierzy glównych, w tym o zerwaniu plomby.

6. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o zmianach wlasnosciowych nieruchomosci lub
zmianach uzytkownika lokalu.

7. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji
wewnetrznej, które moga miec wplyw na dzialanie sieci.

8. Udostepnienia Przedsiebiorstwu dokumentacji technicznej i umozliwienie dostepu do
wlasnych ujec wody i instalacji zasilanych z tych ujec,jezeli zachodzi podejrzenie, ze
instalacja Odbiorcy moze negatywnie wplywac na poziom uslug swiadczonych przez
Przedsiebiorstwo.

9. Montazu, utrzymania oraz legalizacji wodomierzy poza wodomierzem glównym jako
czesci instalacji wewnetrznej.

§ 9.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowac woda i uzywac jej zgodnie z
przeznaczemem.

§ 10.

Odbiorcy wody zabrania sie:
I. Uzywania wody dostarczonej z sieci wodociagowej niezgodnie z umowa zawarta z

Przedsiebiorstwem.
2. Poboru wody z sieci z pominieciem wodomierza.
3. Przemieszczania wodomierza glównego, zaklócaniajego funkcjonowania, zrywania

plomb lub oslon, pod rygorem natychmiastowego rozwiazania umowy.
4. Wykorzystywania sieci wodociagowej lub instalacji wodociagowej do uziemiania

urzadzen elektrycznych.

Prawa i obowiazki odbiorcy uslug w zakresie odprowadzania scieków.

§l1.

Odbiorca uslug ma prawo:
1. Do ciaglego odprowadzania scieków.
2. Zglaszania reklamacji dotyczacych odbioru i oplat za scieki.
3. Zadania naprawy szkody powstalej w zwiazku z odprowadzaniem scieków.
4.

§ 12.

Odbiorca uslug ma obowiazek:
1. Uzytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z umowa w sposób nie powodujacy

zaklócen funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
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2. Wykonywaniana swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej i przylacza
kanalizacyjnego bedacego w jego posiadaniu.

3. Udostepnienia Przedsiebiorstwu danych technicznych i eksploatacji wlasnych ujec wody
i instalacji zasilanych z tych ujec w celu ustalenia, czy nie oddzialywaja one na instalacje
eksploatowane przez Przedsiebiorstwo i nie wplywaja na ilosc odprowadzanych scieków
do kanalizacji.

4. Wykonywania uszczelnien oraz zamontowania na swój koszt niezbednych urzadzeÓ.
zabezpieczajacych przed cofnieciem sie scieków do przylacza kanalizacyjnego.

5. Likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoca których odprowadzal scieki do zbiorników
bezodplywowych do czasu wlaczenia do sieci kanalizacyjnej.

6. Odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen pomiarowych przed uszkodzeniami
mechanicznymi i skutkami niskich temperatur.

7. Prawidlowego utrzymania i zabezpieczenia studzienek i pomieszczen, w których znajduja
sie zamontowane urzadzenia pomiarowe przed dostepem osób nieuprawnionych.

8. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiebiorstwa o zerwaniu plomby na urzadzeniu
pomiarowym.

9. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o zmianach wlasnosciowych nieruchomosci.
10. Powiadamiania Przedsiebiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji

wewnetrznej, które moga miec wplyw na dzialanie sieci.
11. Natychmiastowego powiadamiania o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakosci scieków

odbiegajacych od warunków zawartych w umowie.

ROZDZIAL III
SZCZEGÓLOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

USLUG

§ 13.

l. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie scieków odbywa sie na podstawie pisemnej
umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie scieków zawartej miedzy
Przedsiebiorstwem a Odbiorca uslug.

2. Zawarcie umowy nastepuje na pisemny wniosek Odbiorcy uslug.

§ 14.

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiebiorstwo z Odbiorcami uslug nie moga
ograniczac praw i obowiazków stron wynikajacych z przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowien niniejszego regulaminu.

§ 15.

1. Umowa okresla szczególowe obowiazki stron, w tym zasady utrzymania przylaczy
oraz warunki usuwania ich awarii.

2. W przypadku gdy przylacza nie sa w posiadaniu Przedsiebiorstwa, odpowiedzialnosc
Przedsiebiorstwa za zapewnienie ciaglosci i jakosci swiadczonych uslug jest ograniczona
do posiadanych przez Przedsiebiorstwo urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa okresla miejsce wykonywania uslugi dostawy wody i odbioru scieków.

§ 16.



1. Umowy sa zawierane na czas nieokreslony, z zastrzezeniem postanowien punktu 2.
2. Przedsiebiorstwo zawiera umowy na czas okreslony w przypadku gdy:
1) tytul prawny osoby, której nieruchomosc zostala przylaczona do sieci zostal ustanowiony

na czas okreslony,
2) na wniosek Odbiorcy uslug.

§ 17.

1. Umowa moze byc zawarta z wlascicielem lub zarzadca nieruchomosci wspólnej,
posiadajacym tytul prawny do wladania nieruchomoscia, dla której ma byc dostarczona
woda i/lub odprowadzane scieki, albo z osoba która korzysta z nieruchomosci o
nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Jezeli nieruchomosc zabudowana jest budynkami wielolokalowymi umowa zawieranajest
z wlascicielem budynku lub zarzadca nieruchomosci wspólnej wybranym przez
wlascicieli stosowna uchwala.

§ 18.

1. Na pisemny wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego
Przedsiebiorstwo zawiera umowy z korzystajacymi z lokali osobami wskazanymi we
wniosku,jezeli:

1) zostana spelnione warunki zawarte wart 6 ust.6 ustawy,
2) Przedsiebiorstwo dokona kontroli zgodnosci powyzszych warunków ze stanem

faktycznym instalacji wodociagowej w budynku wielolokalowym na podstawie
przedlozonej dokumentacji wykonawczej.

2. Wniosek, o którym mowa w §18 ust.1 zawiera w szczególnosci:
1) okreslenie osób korzystajacych z lokali, w tym okreslenie rodzaju tytulu prawnego do

zajmowanego lokalu wraz ze zgoda takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona
wlasnorecznym podpisem,

2) oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystajacych z lokali o
zasadach rozliczania róznic oraz obowiazku ponoszenia na rzecz Przedsiebiorstwa
dodatkowych oplat,

3) schemat wewnetrznej instalacji wodociagowej w budynku wielolokalowym za
wodomierzem glównym wraz z okresleniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

§ 19.

l. Umowa moze byc rozwiazana przez Odbiorce, z zachowaniem 3 miesiecznego okresu
wypowiedzenia.

2. Rozwiazanie umowy przez Odbiorce za wypowiedzeniem nastepuje poprzez zlozenie
pisemnego oswiadczenia woli w siedzibie Przedsiebiorstwa lub przeslanie takiego
oswiadczenia listem poleconym.

3. Przedsiebiorstwo moze rozwiazac umowe z zachowaniem 3 miesiecznego okresu
wypowiedzenia, jezeli nie zostaly usuniete przyczyny odciecia wody lub zamkniecia
przylacza kanalizacyjnego w okreslone w § 37 ust.1.

4. Umowa moze byc rozwiazana w drodze porozumienia stron.
5. Umowa zawarta na czas okreslony ulega rozwiazaniu z chwila uplywu czasu najaki

zostala zawarta.
6. Umowa wygasa w przypadku:

----



1) smierci Odbiorcy uslug bedacego osoba fizyczna,
2) utraty przez Odbiorce prawa do korzystania z nieruchomosci,
3) zakonczenia postepowania upadlosciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony

bedacej przedsiebiorca,

§ 20.

1. Umowa powinna okreslac mozliwosc jej rozwiazania w przypadkach okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

2. Po uplywie okresu wypowiedzenia lub wygasniecia umowy Przedsiebiorstwo zaniecha
swiadczenia uslug dostawy wody i/lub odbioru scieków i zastosuje srodki techniczne
uniemozliwiajace pobór wody i odbiór scieków.

§21.

W umowach dotyczacych odprowadzania scieków Przedsiebiorstwo uwzglednia
postanowienia wynikajace z rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.11 ustawy.

ROZDZIAL IV
SPOSÓB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY I STAWKI OPLAT USTALONE W

TARYFACH.

§ 22.

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków sa
prowadzone przez Przedsiebiorstwo z Odbiorcami uslug na podstawie okreslonych w
taryfach cen i stawek oplat oraz ilosci dostarczonej wody i odprowadzonych scieków.

2. Naleznosc za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków ustala sie
jako iloczyn taryfowych cen i stawek oplat oraz odpowiadajacych im ilosci swiadczonych
uslug.

3. Zaplata za uslugi nie objete taryfa nastepuje na podstawie cennika zakladowego.
4. Jezeli Odbiorca uslug jest wlasciciel lub zarzadca budynku wielolokalowego lub

budynków wielolokalowych, jest on zobowiazany do rozliczen kosztów tych uslug.
5. Wlasciciel lub zarzadca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych

dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów róznicy wskazan, o której mowa w art.6
ust.6 pkt. 3 ustawy, a naleznosciami wynikajacymi z przyjetej metody rozliczania obciaza
osoby korzystajace z lokalu w tych budynkach.

§ 23.

l. Ilosc wody dostarczonej do nieruchomosci ustala sie na podstawie wskazan wodomierza
glównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przecietne normy zuzycia wody,
ustalone na podstawie rozporzadzenia o którym mowa w art.27 ust.3 ustawy.

2. W przypadku tymczasowej niesprawnosci wodomierza glównego ilosc pobranej wody
ustala sie zgodnie z zawarta umowa.

§ 24.

- ---- ---



Ilosc odprowadzonych scieków ustala sie na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych, a w
przypadku ich braku, jako równa ilosci pobranej wody z publicznych, wlasnych i innych ujec
wody lub odpowiadajaca normom okreslonym w rozporzadzeniu, o którym mowa wart.27
ust.3 ustawy.

§ 25.

1. Za dzien zaplaty naleznosci przez Odbiorce uslug przyjmuje sie wplyw srodków
pienieznych:

1) na konto bankowe Przedsiebiorstwa,
2) do kasy w Urzedzie Gminy,
2. Zgloszenie przez Odbiorce uslug zastrzezenco do wysokosci faktury nie wstrzymujejej

zaplaty.
3. W przypadku stwierdzenia nadplaty zalicza sieja na poczet przyszlych naleznosci lub na

zadanie Odbiorcy uslug zwraca sieja w terminie 14dni od daty zlozenia wniosku w tej
spraWIe.

4. Odbiorca dokonuje zaplaty za dostarczona wode i odprowadzane scieki w terminie
wskazanym na fakturze, i który nie moze byc krótszy niz 14dni od daty jej wystawienia.
Opóznienia w zaplacie uprawniaja Przedsiebiorstwo do naliczania odsetek w wysokosci
ustawowej.

§ 26.

l. Strony okreslaja w umowie okres obrachunkowy, oraz skutki niedotrzymania terminu
zaplaty jak równiez sposób uiszczania oplat.

2. W przypadku braku wplaty naleznosci w terminie okreslonym umowa i na fakturze
Przedsiebiorstwo wystawia upomnienie, którego kosztami obciaza Odbiorce. Koszt
upomnienia ustalony jest przez Przedsiebiorstwo.

3. Przedsiebiorstwo stosuje dwustopniowy system upominawczy:
l) upomnienie,
2) wezwanie ostateczne, po którym Przedsiebiorstwo rozpoczyna czynnosci

windykacyjne.
4. Przedsiebiorstwo zastrzega sobie prawo do zglaszania danych osobowych dluznika w
Krajowym Rejestrze Dluzników.

§ 27.

Przedsiebiorstwo obciaza Gmine na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wode
zuzyta na cele przeciwpozarowe.

ROZDZIAL V
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI.

§ 28.

l. Przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek Odbiorcy
uslug ubiegajacego sie o przylaczenie.

2. Z wnioskiem o przylaczenie moze wystapicOsoba posiadajaca tytul prawny do
korzystania z nieruchomosci, która ma byc przylaczona do sieci.


