
 

 

UCHWAŁA NR BR.0007.II.18.2018 

RADY GMINY JEJKOWICE 

z dnia 26 listopada 2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1152 z poźn. zm.)  

po zaopiniowaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik  

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Mieczysław Wojaczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2018 r.

Poz. 7450



Załącznik do uchwały Nr BR.0007.II.18.2018 

Rady Gminy Jejkowice 

z dnia 26 listopada 2018 r. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych realizujących 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jejkowice  

oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez te przedsiębiorstwa, wynikając 

z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(t.j. Dz. U. 2018, poz. 1152 z późn. zm.) zwanej w dalszej części regulaminu Ustawą. 

Rozdział 2. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do: 

a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym w szczególności 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 

2. należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy, 

3. odbieranie ścieków spełniających warunki określone w art. 9, 10, i 11 ustawy 

4. spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu 

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

5. spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej 

niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt. 4, 

6. regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody. 

7. dostarczenie odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż  

0,5 m3 na dobę i 6,0 m3 rocznie. 

8. przyjmowanie do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług 

w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę i 6,0 m3 rocznie 

9. dostawę wody pod ciśnieniem minimum 0,05 MPa mierzonego u wlotu na zaworze za wodomierzem 

głównym zainstalowanym na wodociągu głównym. 

§ 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego. 

Rozdział 3. 

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4. 1. Zawarcie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny 

wniosek osoby, której nieruchomość jest lub ma być przyłączona do sieci. 

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której 

ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
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3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana 

jest z właścicielem budynku lub zarządcą. 

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa 

w ust. 3 przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione warunki 

określone w art. 6 ust. 6 Ustawy. 

5. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie 

internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy. Wniosek winien zawierać: 

- imię, nazwisko (lub nazwę), numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres 

zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. 

- wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę, 

- oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo – Kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody, 

- oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągowo -

Kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni 

ścieków, 

- oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę, 

- oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie 

zawartej umowy (przemysłowe, bytowe, albo komunalne) 

6. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług 

będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 683). 

7. Zawarcie umowy o której mowa w ust. 1 powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia 

złożenia kompletnego wniosku. 

Rozdział 4. 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfach 

§ 5. Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzonych przez 

przedsiębiorstwo z odbiorcami usług są następujące: 

1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonuje 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen 

i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, 

2) ceny usług, które nie są objęte w taryfach o których mowa w pkt 1 ustala Przedsiębiorstwo Wodociągowo  

– Kanalizacyjne w cenniku który udostępnia na swojej stronie internetowej lub siedzibie przedsiębiorstwa. 

3) ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,  

a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, 

4) w przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczanej 

wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy zabudowanych na koszt odbiorcy usług, 

5) w przypadku awarii wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne 

normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy, 

6) ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, 

7) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości 

dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł rejestrowanych 

dodatkowym wodomierzem zabudowanym na koszt odbiorcy, zaś w przypadku braku wodomierza na 

innych źródłach wody wg normy zużycia, 

8) w rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie 

w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza 

zainstalowanego na koszt odbiorcy usług, 
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9) dostawcy ścieków przemysłowych zobowiązani są do zainstalowania urządzeń pomiarowych, których 

wskazania będą podstawą rozliczania należności za odprowadzone ścieki. 

10) częstotliwość okresów rozliczeniowych określa Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w umowie 

o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzeniu ścieków, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc 

i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Rozdział 5. 

Warunki przyłączenia do sieci 

§ 6. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo 

– kanalizacyjnemu stosowny wniosek, który winien zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 

2) adres do korespondencji, 

3) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług z podaniem ewentualnych innych źródeł 

poboru wody, 

4) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, 

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków 

przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do 

zastosowania urządzeń podczyszczających), 

6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, 

w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia, 

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków. 

§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 6, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza oświadczenie 

o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, 

§ 8. 1. Jeżeli spełnione są techniczne warunki umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego 

wniosku, o którym mowa w § 6 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie 

nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo 

– kanalizacyjne w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6 informuje o tym osobę 

ubiegającą się o podłączenie. 

2. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo - kanalizacyjnych są: 

1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

2) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach, 

3) zainstalowanie wodomierza głównego. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej: 

a) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w tym 

miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego zaworu antyskażeniowego, 

b) określać jakość odprowadzanych ścieków, 

c) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

§ 9. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne prowadzi rejestr odmów przyłączenia do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, który co roku do 31 marca za rok poprzedni przekazuje Gminie 

§ 10. 1. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków 

technicznych. 

2. Po podpisaniu umowy, o której mowa w ust.1 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przystępuje 

do wykonania włączenia do posiadanych sieci na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 
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Rozdział 6. 

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług 

do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług. 

2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo 

-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, 

o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy. 

3. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne mogą być realizowane wyłącznie przez przedsiębiorstwa lub 

osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót. Roboty budowlano  

-montażowe należy prowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykonawstwa przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych są: 

1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

2) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach, 

3) zdolność urządzeń wodociągowych do pokrycia zapotrzebowania odbiorcy i urządzeń kanalizacyjnych do 

oczyszczania ścieków, 

4) zainstalowane wodomierze główne. 

5. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: 

1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą, 

2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie 

odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 

15%, 

3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych. 

Rozdział 7. 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług, odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 12. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek: 

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, 

w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin 

przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

2) zapewnić odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody 

przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej 

stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, 

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług 

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości 

świadczonych usług. 

§ 13. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny 

zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług. 

§ 14. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej 

jakości przedsiębiorstwo informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie 

ogłoszeń, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem. 
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§ 15. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, niezależnie od przyczyn, 

przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody, zlokalizowany na obszarze jego działalności 

i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez wywieszenie ogłoszeń. Przedsiębiorstwo może zawiadomić 

o zastępczym punkcie poboru wody zlokalizowanym na obszarze jego działalności, za pośrednictwem 

lokalnego radia lub na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 

Rozdział 8. 

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób 

odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, 

w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, 

a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym 

o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, 

w którym możliwe jest zawarcie umów. 

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej: 

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami 

ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, 

2) dane umożliwiające kontakt oraz 

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione w siedzibie 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej. 

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie 

internetowej udostępnione były następujące: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu: 

a) taryfa, 

b) niniejszy regulamin, 

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

2) informacje dotyczące: 

a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów 

umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów, 

b) procedury reklamacyjnej, 

c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie: 

- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, 

- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci 

nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

§ 19. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym 

w szczególności wysokości opłat za takie usługi. 

2. Reklamację można składać w formie ustnej, telefonicznej, e- mailem, pisemnie. 

3. Reklamacje powinny zawierać: 

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację, 

2) przedmiot reklamacji, 

3) uzasadnienie, 

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację. 
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4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego 

o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni 

od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu. 

Rozdział 9. 

Warunki dostarczania gminie wody na cele przeciwpożarowe 

§ 20. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana gminie z urządzeń wodociągowych 

posiadanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na 

sieci wodociągowej. 

§ 21. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na 

podstawie pisemnych informacji składanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 22. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 

dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje informacje o ilości wody pobranej. 

§ 23. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

Rozdział 10. 

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 

przyłącza 

§ 24. 1. W ramach odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 

z dokumentacją przyłącza. 

2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory są przeprowadzane przy udziale stron lub ich 

umocowanych przedstawicieli. 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Poszczególne odcinki przyłącza, które ulegają 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

4. Przed zasypaniem należy sporządzić operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 

technicznych, w dwóch egzemplarzach , z których jeden doręcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do 

właściwego urzędu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obowiązek sporządzenia operatu, 

o którym mowa w zdaniu 1 ciąży na inwestorze. 

§ 25. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo 

uzgadnia jego termin, jednakże nie później niż 14 dni po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 24 ust. 2 są potwierdzane przez strony w stosownych 

protokołach. 

§ 26. Sposób i formę zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo. 

§ 27. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 

1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 

2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), 

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 

4) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, 

5) ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza. 

Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

§ 28. 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  

(t.j. Dz. U. 2018, poz. 1152 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

§ 29. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do bezpłatnego udostępnienia 

niniejszego regulaminu odbiorcom usług na każde ich żądanie. 
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