PROJEKT

Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w gminie Lubniewice
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanych przez przedsiębiorstwa
na
terenie miasta i gminy L u b n i e w i c e.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność
Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu
wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność
Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w regulaminie niniejszym uŜywa się określenia „ustawa” naleŜy
przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 328 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia
27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych
ustaw, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i śeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§2
Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest kaŜdy, kto korzysta z
usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej pisemnej
umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§3
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej
między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział II
Zawieranie umów
§4
1.

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została
przyłączona do sieci.

2.

3.

4.

5.

Umowa moŜe być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do
korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana
woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uwzględnionych
przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
JeŜeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z ich właścicielem
lub zarządcą .
Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub
budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo zawiera umowę takŜe z
osobą korzystająca z lokalu wskazaną we wniosku, jeŜeli:
a) Instalacja wodociągowa w budynku jest
wyposaŜona w
wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznym, przy wszystkich punktach czerpalnych,
b) Jest
moŜliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie
uzgodnionym przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,
c) Właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, róŜnicę
wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
d) Właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w
ust.1, reguluje naleŜności wynikające z róŜnicy wskazań między
wodomierzem
głównym
a
sumą
wskazań
wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
e) Został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do
pozostałych lokali; w szczególności przez moŜliwość przerwania
dostarczania wody do lokalu rozumie się załoŜenie plomb na
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do
lokalu,
f) Został
uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób
przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych
znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do
lokali.
Przedsiębiorstwo moŜe wyrazić zgodę na zawarcie umów z
korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5
ustawy, równieŜ w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których
mowa w ust.4.

§5
Umowa moŜe być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
Umowa winna określać moŜliwość jej rozwiązania w przypadkach
określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za
wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemoŜliwiających dalsze
korzystanie z usług.

1.
2.

§6
Umowa, o której mowa w § 4 ust.1, zawiera w szczególności postanowienia
dotyczące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych
oraz warunków ich świadczenia,
sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
praw i obowiązków stron umowy,
procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych,
ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy,
okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za
niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy
kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług.

§7
W
umowach
dotyczących
odprowadzania
ścieków
przemysłowych
Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia
ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw środowiska wydanego na podstawie art.11
ustawy.

Rozdział III
Obowiązki przedsiębiorstwa
§8
1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w
wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a takŜe zapewnić
naleŜytą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.
2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić
w umowie.
3.
Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spoŜycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo
wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§9
1.
2.

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej
eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania
burmistrza miasta o jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez
ludzi.

§ 10
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej dobę Przedsiębiorstwo
powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o
jego lokalizacji.

§ 11
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz
przewidywanym obniŜeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.

§ 12
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u
Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego
wykorzystania oraz wodomierzy sprzęŜonych dla celów p.poŜ.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w
rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równieŜ miejscem rozdziału sieci i
instalacji wewnętrznej.
1.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń
§ 13
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej
wody i odprowadzanych ścieków.

§ 14
NaleŜność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz
odpowiadających im ilości świadczonych usług.
2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposaŜonych w wodomierze główne
ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
W przypadku zawarcia umów z uŜytkownikami lokali w budynkach
wielolokalowych ilości dostarczonej wody ustala się na postawie
zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem róŜnicy wynikającej
pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów w
wodomierzy w lokalach.
3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość
dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi
normami zuŜycia wody, określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art.27 ust.3 ustawy.
4. W zaleŜności od wyposaŜenia w urządzenia pomiarowe i wodomierze do
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zuŜytej, ilość odprowadzanych
ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a
1.

przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody
pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zuŜytej, określoną
zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.

§ 15
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone
ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie moŜe być krótszy niŜ
14 dni od daty jej dostarczenia.
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeŜeń do wysokości faktury nie
wstrzymuje jej zapłaty.
3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych naleŜności lub
na Ŝądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia
złoŜenia wniosku w tej sprawie.
1.

§ 16
W przypadku :
a) niesprawności wodomierza głównego,
b) nie dokonania odczytu z powodu braku dostępu do wodomierza głównego
i/lub urządzenia pomiarowego,
c) nie przekazania przez Odbiorcę danych o wskazaniach wodomierza,
jeŜeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie
średniego zuŜycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moŜliwe - na podstawie średniego
zuŜycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zuŜycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wodomierza.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług
dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza
zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on
koszty sprawdzenia.
4. W przypadku bezumownego poboru wody z urządzeń wodociągowych
lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych rozliczenie
naleŜności za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki ustala się w
oparciu o średnią ilość wody pobranej w okresie trzech miesięcy od dnia
zawarcia Umowy i zainstalowania wodomierza.
5. W
przypadku
nieuzasadnionej
odmowy
podpisania
Umowy,
Przedsiębiorstwo ma prawo ustalić ilość pobranej wody lub
odprowadzonych ścieków odpowiednio do ilości wody, jaka mogła
przepłynąć
pełnym
przekrojem
przyłącza
wodociągowego
w okresie bezumownego poboru wody lub odprowadzonych ścieków.
6. NaleŜność, o której mowa w ust. 4 i 5 obliczana jest zgodnie z taryfą
obowiązującą w dniu stwierdzenia bezumownego poboru wody lub
odprowadzonych ścieków.
1.

§ 17
Długość okresu obrachunkowego określa się na dwa miesiące.

§ 18
Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować
taryfę zatwierdzoną przez organ regulujący.

§ 19
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę
albo tymczasową taryfę na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Lubniewicach lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.

§ 20
1.
2.

Taryfa obowiązuje przez 3 lata.
Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i
odprowadzanie ścieków.

§ 21
Za wodę:
pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
zuŜytą
do
zasilania
publicznych
fontann
i
na
cele
przeciwpoŜarowe,
c) zuŜytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych.
Przedsiębiorstwo obciąŜa gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w
a)
b)

taryfie.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 22
1.
2.

3.
4.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
moŜe występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z
nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
Osoba, o której mowa w ust.1 składa do Przedsiębiorstwa wniosek o
określenie warunków przyłączenia.
W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo moŜe wyrazić zgodę na
przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym.

§ 23
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien
w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) określenie:
a) parametrów rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zuŜycia wody,

rodzaju i ilości, a przypadku przemysłowych odbiorców usług równieŜ
jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego
będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię uŜytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, uŜytkowe) w
budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposaŜenie lokali i obiektów w urządzenia zuŜywające wodę
i odprowadzające ścieki,
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
c)

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
której dotyczy wniosek,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości
względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24
1.

2.
3.
a)
b)
c)

d)
e)

Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je
wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie
dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia złoŜenia wniosku.
Warunki przyłączenia są waŜne dwa lata od dnia ich wydania.
Warunki przyłączenia określają:
miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z
instalacjami Odbiorcy,
maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
miejsca
zainstalowania
wodomierza
głównego
oraz
miejsca
zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych
ścieków,
dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
termin waŜności warunków przyłączenia.

§ 25
1.

2.
a)
b)
c)
d)

e)

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na
podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków
przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej
„warunkami przyłączenia”.
Umowa o przyłączenie określa:
strony zawierające umowę,
zakres prac projektowych i budowlano-montaŜowych oraz prac
związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań
określonych w warunkach przyłączenia,
terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych
prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru
końcowego przyłącza,
przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków,

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków
przyłączenie,
g) podmiot zarządzający przyłączeniem po wykonaniu.

f)

umowy

o

§ 26
Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
projektowych oraz budowlano-montaŜowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz
końcowe są przeprowadzane przy udziale upowaŜnionych przedstawicieli
stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2 są potwierdzane przez
strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

1.

§ 27
Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń
przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak równieŜ urządzeń
pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej.

§ 28
JeŜeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie
stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego
działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub
instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym
włącznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji
wewnętrznej i ich montaŜ, utrzymanie oraz legalizacja obciąŜa
eksploatatora instalacji.
3. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na
przyłączu. Jeśli tego nie uczyni przedsiębiorstwo moŜe usunąć awarię
we własnym zakresie, a kosztami obciąŜyć Odbiorcę ( wykonanie
zastępcze).

1.

Rozdział VI
Obsługa i prawa odbiorcy usług
§ 29
Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom naleŜyty poziom usługi a
szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 30
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na Ŝyczenie klienta lub z
własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede
wszystkim informacji taryfowych.

§ 31
Przedsiębiorstwo winno reagować moŜliwie niezwłocznie
reklamacje nie dłuŜej jednak niŜ w ciągu 14 dni.

na

zgłoszone

§ 32
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział VII
Prawa Przedsiębiorstwa
§ 33
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze
zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało
wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 34
Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub
odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych
w art.6 ustawy.

§ 35
Przedsiębiorstwo moŜe odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze
kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art.8 ustawy

§ 36
Przedsiębiorstwo moŜe odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę
wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące
przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 37
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren
nieruchomości lub do pomieszczeń kaŜdego, kto korzysta z usług, w celu
przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań,
dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i na-praw urządzeń
posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a takŜe
sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Rozdział VIII
Obowiązki odbiorców usług
§ 38
Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
ścieków winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do
Przedsiębiorstwa.

§ 39
Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń
pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a takŜe prawidłowe
utrzymanie studzienki czy teŜ pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz
przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 40
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania
Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
głównego lub uszkodzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 41
Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach
własnościowych nieruchomości lub zmianach uŜytkownika lokalu.

§ 42
Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach
technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie
sieci.

§ 43
Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków
odbiegających od warunków umowy.

§ 44
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania naleŜności za
dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 45
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i uŜywać ją zgodnie
z przeznaczeniem.

§ 46
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo
oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

uŜytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący moŜliwość
wystąpienia skaŜenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,
powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) montaŜu i utrzymaniu zaworów antyskaŜeniowych w przypadkach i na
warunkach określonych odrębnymi przepisami,
c) uŜytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu
prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
d) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza
kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach
przyłączenia do sieci.
a)

§ 47
W przypadku zmiany Odbiorcy (zarządcy), dotychczasowy Odbiorca
zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwa o zmianie i rozwiązanie
umowy. Do czasu rozwiązania Umowy ponosi opłaty zgodnie z podpisaną
umową.

§ 48
Poprzedni Odbiorca, a w razie jego śmierci spadkobiercy bądź inne
upowaŜnione osoby zobowiązane są uregulować wszystkie kwoty naleŜne z
tytułu Umowy.

§ 49
Koszty upomnienia obciąŜają Odbiorcę i są pobierane na rzecz
Przedsiębiorstwa. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez
zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają
ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 50
Z dokonanych przez Odbiorcę wpłat pokrywane są naleŜności w następującej
kolejności :
1. koszty upomnienia,
2. odsetki za zwłokę od zaległych opłat,
3. naleŜności zaległe,
4. naleŜności bieŜące.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 51
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Z 2017r., poz 328 z
późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.

§ 52
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego
dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jego usługi.

