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Uchwala Nr XXVIA209 12002
Rady Gminy w Swiqtkach
z dnia 1 paZdziernika 2002 roku

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w.

Na podstawie art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(Dz.U.22001r Nr 142po2.1591 z p6zn,zm.) oftz art 19ust.1 ustawy z dnla: czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodp i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w
(
72 poz.747) Rada Gminy uchwala,co nastQpuje;

D.U.

s1
Uchwala siE ,,Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 6ciek6w,, w brzmieniu
okeSlonym w zal4czniku do niniejszej uchwaly.

s2
Kontrole przestzegania postanowiei zawartych w Regulaminie powierza sip Zarzqdowi
Gminy.

s3
Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEd ym
Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego oraz podania do publicznej wiadomo5ci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri n Urzgdzie Cminy w Swi4tkach.
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Zalq)znikdo
Uchwaly Nr XXVIV209/2002
Rady Gminy w Swiqtkach
z dnia 01.10.2002 r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
Przez Firmq ,Pr4d,Woda,Scieki" z siedzib4 w Olsztynie ul.Klosowa 143

I ODPROWADZANIA SCIEKOW
P

rzez lJrzqd, GminY w Swi4tkach

Rozdzial I
Postanowienia o96lne

I

r.

1.

2.
3.
4.

L

przezlJrzqd Grniry w Swi4tkach
Przez zbiorowe zaopatrzenie w wod€ rozumie siq dzialalnodi Firmy ,,Pr4d, Woda,
Scieki" polegaj4c4 na ujmowaniu , uzdatnianiu i dostarczaniu wody
Przez zbiorowe odprowadzanie Sciek6w rozumie sig dzialalnoSi Urzqdu Gminy w
Swiatkach polegaj4c4na odbiorze i oczyszczaniu Sciek6w
Ilekro6 w regulaminie niniejszym u2ywa sig okre6lenia Ustawa nalezy pEez to
rozumiei ustawQ z dnta'l czerwca2}}l roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ i
zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz.U.Nr 72 ,po2.147)

Odbiorc4 uslug w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest kazdy , kto korzysta z
uslug wodoci4gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodQ
artej umowy , zwany
lub zbiorowego odprowadzenia Sciek6w na podstawie
dalej,,Ustugobiorc4''
jest w zaklesie zbiorowego
,,Usiugodawc4" w znaczeniu niniejszego Regulaminu
Scieki"
zaopairzenia w wodg Firma ,,Pr4d ,Woda,
jest w zakesie zbiorowego
,,Us1ugodawc4,, w znaczeniu niniej szego,Regulaminu
odprowadzania Sciek6w Urz4d Gminy w Swiatkach

z

2.
3.

s J.

Celem niniejszego Regulaminu jest okeslenie praw i obowi4zk6w. Uslugodawcy i
Uslugobiorcy wynikajQcych z ustawy i imych przepis6w "rykonawczych oraz okre3lenie
wzajimnych relacj i plmigdzy Uslugodawc4 a wlaScicielem lub administratorem instalacji
wodoci4gowej i kaaalizacYjnej

$4.
zagpatrzern!
Uslugobiorc4

w

wodQ lub odprowadzarie Sciek6w

,

zawartej migdzy Ustugodawcq a

.

Rozdzial2
Warunki przyleczenia do sieci

$s.
Przyl4czenie do sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej nastQpuje po spelnieniu
technicznych warunk6w przylqczerrra, okreslanych przez UslugodawcQ,zwanych
dalej ,,warunkami

p

lizylqczenia"

$6.

l.
2.

3.
l)
2)

Przyl4czenie nieruchomoSci do sieci wodoci4gowej lub kanalizacyjnej odbywa
sip na wniosek osoby ubiegajEcej siq o przyl4czenie,
Z wnioskiem o przyl4czenie do sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej mo2e
wyst€powaC osoba , posiadaj4ca tytul prawny do kozystania z nieruchomosci
,
ktora ma by6 przyl4czona do sieci
Wniosek o przylqczenie do sieci wodoci€owej lub kanalizacyjnej powinien w
szczeg6lnosci zawierad :
oznaczeniewnioskodawcy

oke5lenie:

a) rodzaju i parametr6w instalacji odbiorczych
b) ilosci i charakterystyki zuzycia wody
c) rodzaju i iloSci , a w przypadku przemyslo*ych odbiorc6w

4.
l)
2)
3)

r6wniez jakodci odprowadzanych Sciek6w
do wniosku , o ktorym mowa w ust. 3 , osoba ubiegaj4ca sig o przyl4czenie do
sieci ,powinna zal4czyd ;
dokument potwierdzaj4cy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci . kt6rei
dotyczy wniosek

mapg sytuacyjne

,

okeSlaj4c4 usytuowanie nieruchomojci , wzglpdem
istniej1cych sieci wodoci4go ch i kanalizacyjnych oraz innych obiekt6w i
urz4dzeh uzbrojenia terenu
decyzjQ o warunkach zabudowy.

$7

l.

Uslugodawca okeSla warunki przyl4czenia i przekazuje wnioskodawcy w
terminie nie dlu2szym niZ l4 dni od dnia zlo2enia wniosku

3.

Warunki przyl4czenia powinny okre6la6 w szczeg6lno6ci :
miejsca i spos6b przyl4czenia sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej
instalacj ami odbiorcy
2) wymagania dotycz4ce : miejsca zainstalowania wodomierza gl6wnego
ilo5ci i jako3ci odprowadzanych Sciek6w
3) termin waZnodci warunk6w przyl4czenia

l)

$8

l.

Warunkiem przyst4pienia do wykonania rob6t przyl4czeniowych jest wczeSniejsze
uzgodnienie dokumentacji technicznej z Uslugodawc4
2. Uslugodawca uzgadnia dokumentacjQ technicznE w terminie 14 dni od daty jej
otrzvmanta

$e
Realizacjp budowy ptzytqcza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczen
przewidzianych do lokalizacji wodomieza gl6wnego jak t nieZ vz+dzeh
pomiarowych odprowadzanych Sciek6w zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegaj4ca
siE o przylEczenie nieruchomoici do sieci wodoci4gowej lub kanalizacyjnej
$

l0

l.

Jezeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie Sciek6w nie stanowi inaczej
odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych
instalacji i psylqczy wodociqgowych omz instalacji i przylqczy katalizacyjnych z
urz4dzeniem pomiarowym wl4cznie
2. Wodomieze poza wodomiezem gl6wnym , sq czQSci4 instalacji wewngtrznej i
ymanie orczlegalizacja obci4Za UslugobiorcE
ich montaz

,

Rozdzial 3
Szczeg6lowe warunki i tryb zawierania um6w z odbiorcami uslug

$l
l. Zawarcie

umo

o dostarczanie wody lub odprowadzanie Sciek6w nastqpuje.z

osob4, kt6rej nieruchomodi zostara pruylqczona do sieci i
pisemnym wnioskiem
Podpisanie umowy o dostarczanie wody

i

kt6ra

st4pila o to z

odprowadzanie Sciek6w nastqpuje po
pr6b odbior6w prac budowlanopodpisaniu przez strony protokol6\,v
qzku
przylqczeniem
w
zwi
z
do sieci.
wykonanych
montazowych
3. Umowa moze bye zawarla z osob4 , kt6ra posiada tytul prawny do kotzystania z
kt6rego
obiektu budowlanego do kt6rego dostarczana jest lvoda
przypadkach
z
a
w
szczeg6lnie
uzasadnionych
osob4,
odprowadzane sq icieki ,
2

z

,

i

i z

kt6ra korzysta

z

nieruchomodci zabudowanej

I

niezabudowanej o

Jezeli nieruchomo66 zabudowana jest budynkami wielolokalowymi

n

z

, um

a

ieranajest z wlaScicielem budynku lub zarz4dc4 nieruchomosci wsp6lnej
5. Na wniosek wlaSciciela lub zan4dcy bu nku wielolokalowego , o kt6rym mowa
w ust. 3 i
Usfugodawca zawiera umo*T z zarz4d,c4
ascicielem ) oraz
korzystajqcymi z lokali osobami , jezeli l4cznie spelnione sE nastQlruj4ce warunki
Wszystkie lokale w)?osazone s4 w zainstalowane wodomierze
zgodnie z obowi4zuj4cymi warunkami technicznymi i w spos6b uzgodniony
z UslugodawcE
b) mozliwy jest odczlt wodomie
ioskodawca ustala spos6b rozliczeft rcZnic wskazari miedzv

4

eub

a)

c)

wodomierzem gl6wnym a wodomierzami zainstalowanymi w
poszczeg6lnych lokalach oraz zasady ich utrzymania , co winien
udokumentowai stosownymi zgodami wszystkich lokator6w
d) uzgodniony zostal pvez stony spos6b prze ania dostarczania wody do
lokalu bez zakl6cenia dostaw w pozost ch lokalach
6. Usfugodawca moze zawrzei umowE w s zczeg6lnym przypadku z kozystajecymi z
lokali osobami, o kt6rych mowawust.3i4 ftwnie2 wprzypadku, gdy nie s4
spelnione warunki , o kt6rych mowa w ust. 5
$ 12

l.

lub

Umowa moze by( zawarla na czas nieokeilony
eslony
2. Umowa moze by(, rozwi4zata bez wypowiedzenia w przypadku , gdy :
a) Usfugobiorca nie uiicil oplat za pelne dwa okesy obrachunkowe
nastQpuj4ce po dniu otrzymania upomnienia w spr ie uregulowania
zaleglej oplaty ,
b) JakoS6 wprowadzanych Sciek6w nie spelnia r.lymog6w oke6lonych w
przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominiecie
urz4dzenia pomiaro\ ego
c) stwierdzono nielegalny pob6r wody lub nielegalne odprowadzanie Sciek6w
pzy celowo uszkodzonych wodomierzach lub urzqdzeniach pomiaro ch
3. umowa zawarta na czas nieokeslony moze byi wypowiedziana i zachowaniem
jednomiesipcznego okesu wypowiedzenia lub na zgodny
iosek stron
4. W przypadku zmiany odbiorcy uslug, nastgpuje wygaSniEcie umowy zawane.; z
dotychczaso$Tm odbiorc4
5. Rozwi4zanie lub Eygasni€cie umowy skutkuje zastosowaniem przei
UslugodawcQ Srodk6rv technicznych uniemozliwiaj4cych dalsze korzystanie
z

-

USrug

$

13

Umowa , ott6rej mowa w S I I ust.l zarviera postanowienia dotyczEce
a) IloSci i jakoSci Swiadczonych uslug wodociqgowych lub kanalizacyjnych
oraz warunk6lv ich Slviadczeni

Sposobu i termin6w rozliczeri
praw i obowi4zk6w shon umowy
d) Procedur warunk6w kontroli urz4dzeri wodoci4go ch lub wz4dzeri
kanalizacyj nych
dokument6w upowazniaj4cych do wstQpu na teren nieruchomojci do
pomieszczeri Uslugobiorcy
ustalei zawartych w zezwoleniu , o kt6rych mowa w art. l8 Usta\ay
okresu
ania urnowy oraz odpowiedzialno6ci stron za
niedotrzymanie warunk6w umowy , w tym warunk6w wypowiedzenia

b)

i

i

obowi

$

14

w umoivach dotycz4cych odprowadzania 6ciek6w Ustugodawca uwzglEdnia
postanowienia uynikaj4ce z rozporz4dzenia ministra wlajciwego do spraw
gospodarki pzestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. l1 Usta\ryy
2. Gdy analizy wykazuj4 przekoczenia wielkoSci dopuszczalnych, Uslugobiorca
obci4zany jest kosztami kontroli i analiz przeprowadzoaych przez UslugodawcE
tiezalez\ie od zastosowania przez niego oplat dodatk ch i innych sankcji
przewidzianych w umo\ric.Uslugodatvcy przysluguje r6wnie2 prawo dochodzenia
l.

zanieczyszczei do publicznej sieci kanalizacyjnej
$ 15

Zmiana Usfugobiorcy powoduje wygaSniEcie dotychczasowej umowy
zawarcia nowej umolly. Obowiazek ten ciqLA ta no m Ush:rgobiorcy.

i

rvymaga

Rozdzial4
Obowi4zki Uslugodawcy
$ 16

Usfugodawca zapewnia zdolnoSi posiadanych urz4dzeri wodoci4gorvokanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
maganej iloSci , jakodci i pod
odpowiednim cisnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania 6ciek6w w spos6b
ci4gly i niezawodny
2. minimaln4 i maksymaln4 iloSi dostarczanej wody strony uzgadniaj4 na poziomie
ustalonej W dokumentacji technicznej
magane ciSnienie wody okreilaj4 przepisy w sprarvie warunkow technicznych ,
3.
jakim powinny odpowiadai budynki
voda przeznaczona do spozycia przez ltdzi winna odpowiadai jakoSciowo
maganiom okreslonym pzez ministra zdrowia
1.

w

$ 17

l.

Uslugodawca zapewnia prawidlow4 eksploatacjE posiadanej sieci wodoci4gowej i
kanalizacyj nej
2. Usfugod ca informuje Zanqd Gminy Swi4tki o jako6ci wody przeznaczonej do
spozycia raz na kwartal
$ 18
obnizeniu jej jakosci Usfugodawca informuje Uslugobiorc6w w spos6b nvyczajowo
przyj€ty , co najmniej dwa dni przed ich wyst4ttieniem

$

le

W razie przenay w dostawie wody przekaczaj4cq 12 godzin Uslugodawca zapewrlia
zastQpczy punkt poboru wody i informuje UstugobiorcE ojego lokalizacji.

$20

1. Ustugodawca instaluje i utzymuje u Uslugobiorcy wodomierz glowny
2. Zaw6r za wodomierzem gl6wnym jest miejscem wydania rzeczy w rozurnieniu
kodeksu cywilnego , jak r6wnieZ miejscem rozdziafu sieci i instalacji

3.

wewnQtrzneJ
miejscem odbion-r Sciek6w jest miejsce pol4czenia sieci wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej z sieci4 kanalizacyjn4 tj.
sza studzienka licz4c od strony
budynku a w przypadku j ej braku granica nieruchomoSci

pie

s 21

Uslugodawca zawiadamia Uslugobiorc6w o planowanych zmianach warunk6w
technicznych zaopatrzenia w wodg lub o rowadzania Sciek6w , z co najnni,ej 12
miesipcznym wyprzedzeniem, umoZliwiaj4cym dostosowanie instalacji do nowych

warunk6w

Rozdzial 5
0bowi4zki Uslugobiorcy

s22
Osoba zamierzaj4ca kozystai z usllg zaopatrzetia w wodE lub odprowadzania
Sciek6w winna wyst4pi6 z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Uslugodawcy
$23

1. Uslugobiorca zapewnia niezawodne dzialanie wodomierzy i urzqdzeh
pomiarorvych poprzez ich odporviednie zabezpiecza e przed uszkodzeniami
mechanicznymi ,skutkami niskich temperatur , przed dostQpem do nich os6b

2.

nieuprawnionych, a lakZe za plawidlowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia
, w kt6rym s4 one zamontowane
Usfugobiorca ponosi odpowiedzialnoSi za szkody wynikle z nie wywi4rywania sip
z
i4zk6w okreSlonych w pkt .1.

ob

524
Uslugobiorca natychmiast powiadamia Uslugodawcg o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza gl6wnego lub urz4dzenia pomiarowego
w tym o
zerwaniu plomby

,

$2s
Uslugobiorca powiadamia Uslugodawcg o zmianach parametr6w okreSlonych umow4
dotycz4cych nieruchomosci i jej uZl,tkownik6w

926
Uslugobiorca powiadamia UslugodawcE o wszelkich zamierzonych zmianach
technicznych w instalacji wewnE nej , kt6re mog4 miei wptyw na dzialanie sieci
s27
Dostarczaj4cy Scieki powiadamia natychmiast Usfugodawcp o ztzutach awaryjnych
lub zmianie jakoSci 6ciek6w odbiegaj4cych od warunk6w umowy.

$28
Usfu gobiorca

jest

zob owi.4zany do terminowego regulowania naleZno6ci za dostawQ

wody i odprowadzanie Sciek6w

$29
Usfugobiorca powinien racjonalnie gospodarowad wod4
ptzeznaczeniem

i

u2ywai

JEJ

zgodnre z

s30

l.

Uslugobiorcy zobowi4zani s4 do korzystania z zaopalrzetia w wodp i
odprowadzania 6ciek6w w spos6b zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj4cy
pogorszenia j akoSci uslug Swiadczonych przez Uslugod cE oraz nie utrudniaj4cy
dzialalno5ci Usfugodawcy ,aw szczeg6lnoici do :

a) uzytkowania instalacji

i

wodoci4gowej przyl4czy w spos6b eliminuj4cy
mozlilvoSe tvyst4pienia skaZenia chemicznego lub bakteriologicznego wody
sieci r,vodociqgowej na skutek cofnigcia siE wody
instalacji
wodoci4gowej wewnQtrznej ,instalacji cieplej wody lub z instalacji
centralnego ogrzewania,

rv

z

b)

c)

uzTtkowania instalacji kanalizacyjnej i przyl4czy w spos6b nie powoduj4cy
zakl6ceri funkcjonowaaia sieci kanalizacyjnej
informowania Uslugodawcy
wlasnych ujqciach wody
celu
prawidlowego ustalenia oplat za odprowadzanie Sciek6w

o

kanalizacyjnego wyl4cznie

w

, w

celach okreSlonych

w

warunkach

przyl4czenia do sieci

przemyslouych do urz4dzef kanalizacyjnych przeznaczotych do odprowadzania
w6d opadowych , a takZe rowadzania 6ciek6w opadowych i w6d drenazowych
do kanalizacj i sanitarnej

Rozdzial

6

Spos6b rozliczei
$ 31

Rozliczenia za zbiorowe zaopalzenie w wodE lub zbiorowe odprowadzanie Sciek6w
prowadzone se na podstawie okeslonych w taryfach cen i stawek oplat oraz ilosci
dostarczanej wody i odprowadzanych Sciek6w

$32

l.

IloSd dostarczonej wody ustala sig na podstawie odczytu wodomierza glownego
przypadku zawarcia um6w
uzytkolvnikami lokali
budynkach
wielolokalowych iloSi dostarczonej wody ustala siQ
podstawie
zainstalowanych wodornrerzy z uwzglpdnieniem r6Znicy uynikajqcej pomiEdzy
odczytem na wodomierzu gl6wnym a sum4 odczyt6w z tych wodomie

2. w

z

w

na

$ 33

W przypadku braku

wodomierza gldwnego

podstawie przeciqtnych norm zuzycia

okreslo

,

ilo$C zu|ttej wody ustala sig na
ch zgodnie 2afi.27 ust.3t)stawy

034

W przypadku niesprawnoSci wodomierza gldwnego

stosuje siQ przeci€tne normy
zuzycia lvzglgdnie Srednie zuzycie z ostatnich trzech miesigcy przed awanq.

$ 3s

l.

IloSi odprowadzanych iciek6lv ustala siQ na podstawie rvskazafi urz4dzeh
pomiarowych

2.

vz4dzeri pomiarovvych ilo6d odprowadzanych Sciek6w ustala sig
o5ci wody dostarczonej pzez Usfugoda$r'cQ oraz pobranej

i

$36

W rozliczeniach iloSci odprowadzanych Sciek6w , ilo6C bezpowrotni e nLrylej wody
uwzglgdnia sip wylqcznie w ptzypadkach , gdy wierkos6 jej zuiycia na
ten cel ustalona
Jest ,na podsrawie- .doda&owego wodomierza zainitilowinego na warunkach
oKreslonycn przez Ustugodawcq i na kosa Usfugobiorcy
$37

L
2.

Strony ustalajq w umowie okes obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania
terminu zaplaty jak r6wnieZ spos6 ) uiszczania nalezno6ci
Wniesienie przez Usfugobiorcp reklamacji nie wstrzymuje obowiezku
uregulowania naleznoSci
$ 38

,U
b4d2

Przy

:o1liczeniach z Usfugobiorcami
zatwierdzon4 uchwala Rady Gminy

ny jest stosowac tarytQ
s art. 24 ust. 8 Ustawv

$ 3e

l. Taryfa obowi4zuje jeden rok
2.

3.

t

fa.wymaga ogloszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni pzed jej
.
wejSciem w zycie

Zmiana taryfy nie uymaga zmiany
odprowadzanie Sciek6w

umo o

dostarczerue

wody i

$40

a)
b)

c)

wodg pobran4 z publicznych studni i zdroj6w ulicznych
wodq zuzyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpozarowe
wodQ zuzytq do zraszania publicznych ulic i publicznych teren6w zielonych

Rozdzial7
Prawa Uslugobiorcy
$

4l

Uslugodawca winien zapervnii Uslugobiorcom naleZyty poziom uslug a szczeg6lnie
dostarczai do nieruchomo3ci wodE o odpowiedniej jakoici
odbiera6 6cieki z nieruchomoSci
zapewnii ci4gloSi dostalry wody oraz odbioru Sciek6w

a)
b)
c)

:

$42
Uslugodawca na miosek Usfugobiorcy udziela informacji dotyczEcych realizacji
usfugi oraz informacji obowi4zuj4cych taryfach

$43

W

przypadku stwierdzenia przez Uslugodawcp lub organ Inspekcji Sanitamej

obniZenia jakoSci dostarczanej wody Usfugobiorcy przysluguje na jego wniosek upust
na zasadach okeSlonych w umowie

$44

Usfugodawca winien reagowai moZliwie niezwlo cznie
Ustugobiorcg reklamacje nie dtuZej jednak niz w ci4gu 7 dni.

na

zgloszone przez

$4s

O przewi

w

realizacji uslug zaopatrzenia w wodp lub
odprowadzania Sciekdw Usfugodawca winien tprzedza( UslugobiorcE w spos6b
anych zakl6ceniach

z\\ryczajowo przyjpty

.

"."J";$xil:"*",
$46
Uslugodawca moze odm6wi6 przyl4czenia do sieci , je6li przylqcze zostalo wykonane
bez uzyskania jego zgody b4d2 zostato wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi

,

s47
Ustugodawca ma prawo odm6wi6 zawarcia umowy na dostawQ wody lub
odprowadzanie 5ciek6w, gdy wnioskodawca nie spelni warunk6w okeSlonych w art.
6 Ustawy
$ 48

l.
2.

Usfugodawca mo2e odci46 dostaw€ wody lttb zamknqe, przylqcze kanalizacyjne w
przypadkach i na warunkach okreSlonych w art. 8 Usta
Wznowienie dostawy rvody poprzez otwarcie przyl4czy nastqpi po uiszczeniu
naleznych oplat wraz z odsetkami ustawo.w7mi ,oplaceniu koszt6w poniesionych

l0

3.

i

w zwiEzku zamknigciem otwarciem ptzylEczy orcz
zawarciem nowej umowy.
Uslugodawca moze odm6\Mi6 ponownego zawarcia umowy na dostawg wody lub
odprowadzanie Sciek6w , jeSli nie zostaly usuniQte pzeszkody bqd6:e przycqn4
zaprzestania Swiadczenia usfu g.
przez Uslugodawcg

z

$49
Uprawnieni przedstawiciele Usi:godawcy maja prawo wstQpu na teren nieruchomosci
lub do pomieszczeri kazdego , kto kozysta z uslug w celu:
przeprowadzenia kontroli urzqd,zenia pomiarowego , wodomierza gl6wnego
lub wodomiezy zainstalowanych w lokalach
D) dokonania
wskazaf wodomierzy i urzEdzenia pomiarowego
dokonania badaf i pomiar6w
d) przeprowadzenia przegl4du
napraw urz4dzei posiadanych ptzez
Uslugodawcg
e) sprawdzenia ilo3ci ijakoSci Sciek6w rowadzanych do sieci

a)

odc

i

Rozdzial 9
Postanowienia koicolve
$ 50

Regulamin niniejszy zostal zatwierdzony Uchwal4 Nr XXVII/209/2002 z dnia 0l
pa2dziernika 2002 roku Rady Cminy w Swi4*ach i obowi4zuje od dnia
$

5l

W sprawach nie objEtych niniejszym Regulaminem stoso.wane s4przepisy prawa , a w
szczeg6lnoSci ustawaz dnia'1 czerwca200l roku o
m zaopatzeniu w wodQ i
zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w ( Dz. U.Nr'72 ,poz.'147 z 2001 roku)

zbior

$s2
Uslugodawca zobowi4zany jest do bezplatnego dostarczania Uslugobiorcom
niniejszego Regulaminu na ich 2yczenie.

ll

