
 REGULAMIN 
ZBIOROWEGO  ZAOPATRZENIA W WODĘ 

I 
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GM. ŻUKOWO

Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żukowie

nr L/848/2010 z dnia 29 października
2010r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz.  U.
z 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

§ 2
Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
oraz Odbiorcy usług w tym:
1) minimalny  poziom  usług  świadczonych  przez  Przedsiębiorstwo  w zakresie

dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2) szczegółowe warunki zawierania i rozwiązywania Umów z Odbiorcami usług,
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
4) warunki  przyłączenia  do  sieci  oraz  sposób  dokonywania  odbioru  przez

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych,
6) warunki odbioru ścieków przemysłowych,
7) standardy obsługi Odbiorców usług,
8) sposób  postępowania  w  przypadku  niedotrzymania  ciągłości  usług

i  odpowiednich  parametrów  dostarczonej  wody  i  wprowadzonych  do  sieci
kanalizacyjnej ścieków,

9) warunki dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe.

§ 3
Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 Ustawy
z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej Ustawą.

§ 4
Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne  prowadzi  działalność  w  zakresie
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków
na podstawie  zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez Burmistrza Gminy
Żukowo. 

§ 5
Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy
o  zaopatrzeniu  w  wodę  lub  odprowadzaniu  ścieków  zawartej  między
Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług. 

ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ

PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 6
1. Minimalną  ilość  dostarczanej  wody  oraz  cel  jej  poboru,  określa  Umowa

zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą usług.
2. Umowa winna także określać maksymalne  ilości  oraz dopuszczalny poziom

zanieczyszczeń  dostarczanych  ścieków  wynikający  z  posiadanych  przez
Przedsiębiorstwo  technicznych  i  technologicznych  możliwości  ich
oczyszczenia. 

 § 7
Przedsiębiorstwo  dostarcza  wodę  i  odprowadza  ścieki  zapewniając  zdolność
posiadanych urządzeń, a w szczególności:
1) woda  do  spożycia  przez  ludzi  winna  odpowiadać  jakościowo  wymaganiom

określonym  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,
poz. 417 z póź. zm.),

2) wymagane ciśnienie wody określa  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75 poz. 690,
z późniejszymi zmianami,)

3) odbiera  ścieki  w  sposób  ciągły,  o  stanie  i  składzie  zgodnym  z  aktualnie
obowiązującymi  przepisami,  w  ilości  określonej  w  dokumentacji
projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) określa  dopuszczalne  wskaźniki  zanieczyszczeń  odbieranych  ścieków,
a  także  kontroluje,  czy  jakość  przyjmowanych  ścieków  jest  zgodna
z obowiązującymi przepisami,

5) zapewnia  spełnianie  warunków  wprowadzenia  ograniczeń  dostarczania
wody  w  przypadku  wystąpienia  jej  niedoboru  na  zasadach  określonych
w zezwoleniu,

6) dokonuje  na  własny koszt  niezbędnych  napraw urządzeń wodociągowych
i  kanalizacyjnych  będących  w  jego  posiadaniu,  za  wyjątkiem  usuwania
uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy usług,

7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego
posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy
usług,

8) eksploatuje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie
wynikającym z umowy o dzierżawienie systemu wodno-kanalizacyjnego,

9) instaluje wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza,
10) ponosi  koszty  zakupu  i  utrzymania  wodomierza  głównego,  za  wyjątkiem

wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla
celów ppoż.,  

§ 8
Odbiorca  usług  korzysta  z  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków
w  sposób  niepowodujący  pogorszenia  jakości  usług  świadczonych  przez
Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:
1) wykorzystując  pobieraną  wodę  oraz  wprowadzając  ścieki  w  celach

określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości, 
2) użytkując  wewnętrzną  instalację  wodociągową,  w  sposób  eliminujący

możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody
w  sieci,  na  skutek  cofnięcia  się  wody  z  wewnętrznej  instalacji
wodociągowej,  powrotu  ciepłej  wody  lub  wody  z  instalacji  centralnego
ogrzewania,

3) zabezpieczając  przed  dostępem  osób  nieuprawnionych  pomieszczenie,
w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

4) użytkując  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną,  w  sposób  niepowodujący
zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5) informując  Przedsiębiorstwo  o  zrzutach  awaryjnych  lub  zmianie  jakości
ścieków odbiegających od warunków umowy,

6) umożliwiając osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo prawo wstępu na
teren  nieruchomości  i  do  pomieszczeń  w  celach  określonych  przepisami
Ustawy oraz niniejszego regulaminu,

7) zawiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach
wodomierza  głównego  lub  urządzenia  pomiarowego,  w  tym  o  zerwaniu
plomby,

8) informując Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
9) powiadamiając  Przedsiębiorstwo  o  wszelkich  zmianach  technicznych

w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
10) udostępniając  nieodpłatnie  Przedsiębiorstwu  miejsce  na  elewacji

lub  ogrodzeniu  nieruchomości  Odbiorcy  usług,  celem  umieszczenia
tabliczek  z  oznakowaniem  armatury  wodociągowej,  w  uzgodnieniu
z właścicielami,

11) montując i utrzymując zawory antyskażeniowe w przypadku i na warunkach
określonych odrębnymi przepisami.

§ 9
1. Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne przyłączenia oraz uzgodnienia

dokumentacji technicznej Odbiorcy usług.
2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek założyć plombę w przypadku zerwanie ich

z winy Odbiorcy usług.

§ 10
1. Przedsiębiorstwo  zobowiązane  jest  do  zapewnienia  prawidłowej

eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego przeprowadzania badań

wymaganych odrębnymi przepisami. 

§ 11
1. W  razie  przerwy  w  dostawie  wody  przekraczającej  12  godzin

Przedsiębiorstwo  powinno  zapewnić  zastępczy  punkt  poboru  wody
i poinformować Odbiorcę usług o jego lokalizacji.

2. Za  wodę  pobraną  z  zastępczych  punktów  poboru  wody  w  przypadku
rozwiązania Umowy z przyczyn zawartych w §17 ust. 2 pobierane są opłaty
na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.
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ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 12
Postanowienia  Umowy  nie  mogą  ograniczać  praw  i  obowiązków  Stron
wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień
Regulaminu. 

§ 13
1. Przedsiębiorstwo  zawiera  pisemną  Umowę  na  pisemny  wniosek  przyszłego

Odbiorcy  usług,  po  spełnieniu  przez  niego  warunków  technicznych
przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości. 

2. Umowa  może  być  zawarta  z  osobą,  która  korzysta  z  nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania
z przyłączonej nieruchomości.

§ 14
1. Umowa określa obowiązki Stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad

usuwania ich awarii, a w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości  i  jakości  świadczonych  usług  wodociągowych lub kanalizacyjnych

oraz warunków ich świadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3) praw i obowiązków Stron Umowy,
4) warunków  usuwania  awarii  przyłączy  wodociągowych  lub  przyłączy

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Odbiorcy usług,
5) procedur  i  warunków  kontroli  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych,
6) ustaleń  zawartych  w  zezwoleniu,  o  którym  mowa  w  art.  18  Ustawy

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.)

7) okresu  obowiązywania  umowy  oraz  odpowiedzialności  Stron
za niedotrzymanie warunków Umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. W  przypadku,  gdy  przyłącza  są  w  posiadaniu  Odbiorcy  usług,
odpowiedzialność  Przedsiębiorstwa  za  zapewnienie  ciągłości  i  jakości
świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
4. Strony określają w umowie okres obrachunkowy i sposób uiszczania opłat.

§ 15
Miejscem  dostarczania  wody  przez  Przedsiębiorstwo  (miejscem  wydania  rzeczy
w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem.

§ 16
1. Jeżeli  nieruchomość  jest  zabudowana  budynkiem  wielolokalowym  lub

budynkami wielolokalowymi,  Umowa zawierana jest z ich właścicielem lub
z zarządcą. 

2. Umowa  może  być  zawarta  z  osobami  korzystającymi  z  lokali  na  wniosek
właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera :
1) określenie  osób korzystających z lokali,  w tym określenie rodzaju tytułu

prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie
Umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie  wnioskodawcy  o  poinformowaniu  osób  korzystających
z lokali  o  zasadach  rozliczania  różnic  oraz  o  obowiązku  ponoszenia  na
rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat, 

4. Do  wniosku  dołącza  się  schemat  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

5. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odmówić  zawarcia  Umowy  na  zaopatrzenie
w  wodę  i  odprowadzania  ścieków  z  właścicielem  lub  zarządcą  budynku
wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są
spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust.  6 Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź. zm.).

6. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy
budynku  wielolokalowego,  jeżeli  w  trakcie  jej  obowiązywania  wystąpią
warunki  uniemożliwiające  jej  spełnienie,  w  szczególności  warunki
uniemożliwiające  ustalenie  należności  za dostarczoną wodę  i  odprowadzone
ścieki  dla  poszczególnych  Odbiorców  usług  w  tym  budynku,  w  terminie
określonym w Umowie. 

7. W  przypadku  zmiany  osoby,  która  posiada  tytuł  prawny  do  korzystania
z nieruchomości lub osoby, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym
stanie  prawnym  dotychczasowy  Odbiorca  usług  zobowiązany  jest  do
wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w terminie zawartym w umowie.

8. W  przypadku  niedopełnienia  czynności  w  ust.  7  na  Odbiorcy  usług  ciąży
obowiązek uregulowania zapłaty należności za dostarczoną wodę i odebrane
ścieki – według bieżących wskazań wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych –
do czasu formalnego rozwiązania Umowy. 

§ 17
1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa  winna  określać  możliwość  jej  rozwiązania  w  przypadkach

określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz gdy:

1) przyłącze  wodociągowe  lub  przyłącze  kanalizacyjne  wykonano
niezgodnie z przepisami prawa,

2) Odbiorca  usług  nie  uiścił  opłat  za  pełne  dwa  okresy  obrachunkowe,
następujące  po  dniu  otrzymania  upomnienia  w  sprawie  uregulowania
zaległej opłaty,

3) jakość  wprowadzanych  ścieków  nie  spełnia  wymogów  określonych
w przepisach prawa lub stwierdzono  celowe uszkodzenie albo pominięcie
urządzenia pomiarowego,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie
ścieków, tj. bez zawarcia Umowy, jak również przy celowo uszkodzonych
albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

3. Umowa  winna  dopuszczać  jej  rozwiązanie  przez  Odbiorcę  usług
za wypowiedzeniem, nie krótszym niż 7 dni lub bezzwłocznie  na zgodny
wniosek Stron.

4. Rozwiązanie  lub  wygaśnięcie  Umowy  skutkuje  zastosowaniem  przez
Przedsiębiorstwo  środków  technicznych  uniemożliwiających  dalsze
korzystanie z usług.

§ 18
Przedsiębiorstwo  ma  obowiązek  zawierania  Umów  z  dotychczasowymi
Odbiorcami  usług wody i Dostawcami  ścieków,  którzy zostali  podłączeni  do
sieci komunalnych, wodociągowej i kanalizacyjnej przed datą wejścia w życie
Regulaminu i którzy złożyli wniosek w tej sprawie. 

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ

 § 19
1. 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.

2. Rozliczenie  zużycia  wody  odbywa  się  w  oparciu  o  odczyty  wodomierza
głównego na przyłączu przed zaworem głównym.

§ 20
1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ustala

się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im
ilości świadczonych usług.

2. Ilość  pobranej  wody  w budynkach  wyposażonych  w wodomierze  główne
ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

3. W  przypadku  zawarcia  Umów  z  osobami  korzystającymi  z  lokali
w  budynkach  wielolokalowych,  ilość  dostarczonej  wody  ustala  się  na
podstawie  wodomierzy  zainstalowanych  przy  wszystkich  punktach
czerpalnych,  z  uwzględnieniem  różnicy  wynikającej  pomiędzy  odczytem
wodomierza  głównego  a  sumą  odczytanych  wodomierzy  przy  punktach
czerpalnych.

4. W  przypadku  braku  wodomierzy,  o  których  mowa  w  ust.  2,  ilość
dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami
zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

5. W zależności  od  wyposażenia  w urządzenia  pomiarowe  i  wodomierze  do
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków
ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,  a w przypadku
jego  braku  –  jako  równą  ilość  wody  pobranej  lub  ilości  wody  pobranej
pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

6. W rozliczeniu ilości  odprowadzonych  ścieków ilość  bezpowrotnie  zużytej
wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na te
cele ustalona jest na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych
na  koszt  Odbiorcy  usług  zgodnie  z  wydanymi  przez  Przedsiębiorstwo
wymaganiami  technicznymi.  Wskazania  dodatkowego  wodomierza
uwzględnia się od dnia jego oplombowania przez Przedsiębiorstwo.

7. Koszty  wszystkich  prac  instalacyjnych  łącznie  z  zakupem  wodomierza-
podlicznika,  ewentualnych  napraw  i  legalizacji  wodomierza-podlicznika
ponosi Odbiorca usług.

8. Zalegalizowanie  i  każdorazowe  oplombowanie  wodomierza-podlicznika
wykonuje Przedsiębiorstwo na koszt Odbiorcy usług.

9. Odbiorca  usług  jest  zobowiązany  poinformować  Przedsiębiorstwo
o  własnych  ujęciach  wody  oraz  instalacjach  zasilanych  z  tych  ujęć,
w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo.

10.W  przypadku  poboru  wody  z  ujęć  Odbiorcy  usług,  ilość  ścieków
wprowadzonych  do  urządzeń  Przedsiębiorstwa  ustala  się  na  podstawie
wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług na własnych
ujęciach  oraz  odebranego  przez  Przedsiębiorstwo.  Koszty  odbioru  ponosi
Odbiorca usług.

§ 21
1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

w  terminie  określonym  na  fakturze,  nie  krótszym  niż  14  dni  od  daty
wystawienia faktury.

2. Zgłoszenie  przez  Odbiorcę  usług  zastrzeżeń  do  wysokości  faktury  nie
wstrzymuje jej zapłaty.
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3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na
żądanie  Odbiorcy usług,  zwraca  się  ją  w terminie  14 dni  od  dnia  złożenia
pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Za zwłokę w terminowym uiszczaniu należności z tytułu świadczonych usług
Przedsiębiorstwu  przysługuje  prawo  obciążenia  Odbiorcy  usług  odsetkami
ustawowymi.

5. W  przypadku  zmiany  przez  Odbiorcę  usług  adresu  do  korespondencji
wskazanego  w  umowie  bądź  w  odrębnym  piśmie,  bez  pisemnego
powiadomienia  o  tym  Przedsiębiorstwa,  korespondencje  oraz  faktury
wysyłane na wskazany w umowie bądź w odrębnym piśmie adres uważa się za
doręczone. 

§ 22
1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi

inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy
nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie  roku  ubiegłego  lub  iloczynu  średniomiesięcznego  zużycia  wody
w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia
prawidłowości działania wodomierza.

3. W  przypadku,  gdy  sprawdzenie  prawidłowości  działania  wodomierza  nie
potwierdzi  zgłoszonej  przez  Odbiorcę  usług  niesprawności,  pokrywa  on
koszty sprawdzenia.

4. Z czynności  opisanych  w ust.  2-3 Strony sporządzają odpowiedni  protokół
podpisany przez Strony.

5. Wymiana  wodomierza  uszkodzonego  z  winy  Odbiorcy usług jest  odpłatna
zgodnie z cennikiem obowiązującym w Przedsiębiorstwie.

§ 23
Za wodę: 

1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zużytą do zasilania publicznych fontann,
3) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
4) wodę zużytą na cele ppoż.

Przedsiębiorstwo obciąża  Gminę  Żukowo  na  podstawie  cen  i  stawek
ustalonych w taryfie.

§ 24
Przy  rozliczeniach  z  Odbiorcami  usług,  Przedsiębiorstwo  obowiązane  jest
stosować taryfę zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie. 

§ 25
Taryfa wymaga  ogłoszenia  w miejscowej  prasie,  co najmniej  na 7 dni przed
wejściem jej w życie, czego dokonuje Przedsiębiorstwo.

§ 26
Zmiana  taryfy  nie  wymaga  zmiany  Umowy  o  dostarczenie  wody
i odprowadzanie ścieków.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA ORAZ

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 27
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa

się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 ustala Przedsiębiorstwo.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może

występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
która ma być przyłączona do sieci.

4. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić dokument
potwierdzający tytuł prawny o którym mowa w  ust. 3.

5. W  uzasadnionych  przypadkach  Przedsiębiorstwo  może  wyrazić  zgodę  na
przyłączenie  osobie,  która  korzysta  z  nieruchomości  o  nieuregulowanym
stanie prawnym na podstawie osobnego porozumienia pomiędzy Stronami.

6. Przedsiębiorstwo  po  otrzymaniu  wniosku  określa  warunki  techniczne
przyłączenia do posiadanej sieci.

7. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt Odbiorcy usług w oparciu
o wydane warunki techniczne. 

8. Przed  zawarciem umowy  Przedsiębiorstwo  dokonuje  odbioru  technicznego
wykonanego na koszt Odbiorcy przyłącza w formie protokołu odbioru, celem
stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

9. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez Przedsiębiorstwo.

§ 28
1. Wniosek  o  wydanie  technicznych  warunków  przyłączenia  do  sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również

jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę  techniczną obiektu,  do którego
będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię  użytkowa  i  rodzaj  lokali  (mieszkalne,  użytkowe)
w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie  lokali  i  obiektów  w  urządzenia  zużywające  wodę
i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
której  dotyczy  wniosek  a  w  przypadku  nieruchomości
o  nieuregulowanym  stanie  prawnym,  opis  jego  statusu  prawnego
w stosunku do nieruchomości,

2) aktualną  mapę  sytuacyjno-wysokościową,  określającą  usytuowanie
nieruchomości  względem  istniejących  sieci  wodociągowych  lub
kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 29
1. Przedsiębiorstwo  określa  warunki  przyłączenia  i  przekazuje

je  wnioskodawcy  w  terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni  od  dnia  złożenia
wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsca  i  sposób  przyłączenia  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej
z instalacjami Odbiorcy,

2) miejsca  zainstalowania  wodomierza  głównego  oraz  miejsca
zainstalowania  urządzenia  pomiarowego  liczącego  ilość
odprowadzanych ścieków,

3) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków, 
4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 30
Przedsiębiorstwo  określa  dokumentację  techniczną  w  zakresie wydanych
warunków technicznych. Przedsiębiorstwo dokonuje odbiorów końcowych sieci
i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

§ 31
1. Realizacje  budowy  przyłącza,  gniazda  wodomierzowego  oraz  studni

wodomierzowej  lub  pomieszczeń  przewidzianych  do  lokalizacji
wodomierza  głównego  jak  również  urządzeń  pomiarowych
odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba, ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. Odbiorcy z zakresu dostawy wody nie wolno:

1) pobierać wody przed wodomierzem,

2) dokonywać innych działań poza zamykaniem lub otwieraniem zaworu
głównego za wodomierzem,

3) zrywać plomby lub osłon, zmieniać miejsc zainstalowania wodomierza,

4) wykonywać  połączeń  instalacji  zasilanej  z  sieci  wodociągowej
z instalacja zasilaną z innych źródeł,

5) dokonywania nasadzeń na trasie sieci i przyłączy wodociągowych jak
również sytuowania na nich budowli.

3.    Odbiorcy w zakresie dostawy ścieków nie wolno:

1) stosować  bezpośrednich  połączeń  instalacji  wodociągowej
i kanalizacyjnej,

2) wprowadzać  do  urządzeń  kanalizacyjnych  przeznaczonych  do
odprowadzania  wód  odpadowych  ścieków  bytowych  i  ścieków
przemysłowych,

3) wprowadzać  do  kanalizacji  sanitarnej  ścieków  opadowych  i  wód
drenażowych  bez  uzyskania  warunków  technicznych  odbioru  wód
opadowych od Przedsiębiorstwa,

4) wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych; odpadów
płynnych  nie  mieszających  się  z  wodą  substancji  palnych
i wybuchowych; substancji żrących i toksycznych; odpadów i ścieków
z  hodowli  zwierząt  oraz  niezdezynfekowanych  ścieków  ze  szpitali
i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych,

5) dokonywania nasadzeń na trasie sieci i przyłączy kanalizacyjnych jak
również sytuowania na nich budowli.

4. Dostawca ścieków zobowiązany jest do:

1) wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych
urządzeń  zabezpieczających  przed  cofnięciem  się  ścieków  z  sieci
kanalizacyjnej,

2) wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko
do ścieków sanitarnych, chyba że zawarta Umowa stanowi inaczej,

3) likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki
do  zbiorników  bezodpływowych  do  czasu  włączenia  do  sieci
kanalizacyjnej.
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§ 32
1. Jeżeli  umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi

inaczej  Odbiorca  usług odpowiada  za zapewnienie  niezawodnego  działania
posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy
kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. 

2. Granicą  odpowiedzialności  Stron  za  posiadane  urządzenia  i  przyłącza  jest
miejsce włączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci.

3. W  przypadku,  gdy  przyłącze  stanowi  własność  Gminy  Żukowo,  granicę
odpowiedzialności  Przedsiębiorstwa  stanowi  zawór  główny,  a  za  przyłącze
kanalizacyjne – pierwsza studzienka kanalizacyjna licząc od strony miejsca
włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci.

4. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej
i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji.

5. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii  na
przyłączu  nie  później  niż  w  terminie  8  godzin.  Jeśli  tego  nie  uczyni
przedsiębiorstwo  może  usunąć  awarię  we  własnym  zakresie,  a  kosztami
obciążyć Odbiorcę usług (wykonanie zastępcze).

ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO

USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH,

§ 33
1. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odmówić  przyłączenia  nowego  Odbiorcy  do

istniejącej  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej,  jeżeli  w  wyniku
przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany
minimalny  poziom usług,  a  w szczególności,  jeżeli  zabraknie  wymaganych
zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz
zdolności  dostawczych  istniejących  układów  dystrybucji  wody
i odprowadzania ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odmówić  przyłączenia  nowego  Odbiorcy
do istniejącej  sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli  przyłączenie do
sieci  spowoduje  obniżenie  poziomu  usług  w  stopniu  takim,  że  nie  będą
spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada
technicznych możliwości świadczenia usług. 

4. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze
zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

5. Poziom  dostępu  do  usług  wodociągowych  w  przyszłości  wyznaczają
wieloletnie  plany  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VII
WARUNKI ODBIORU ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

§ 34
1. Umowy z Dostawcami ścieków przemysłowych powinny zawierać warunki,

jakim  powinny  odpowiadać  ścieki  wprowadzane  do  sieci  kanalizacyjnej
z  uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów  oraz  wysokości  i  sposobu
naliczania kar umownych za przekroczenie tych warunków.

2. Miejscem  poboru  ścieków  do  prób  jest  ostatnia  studzienka  na  przyłączu
kanalizacyjnym  licząc  od  strony  budynku,  łączącym  wewnętrzną  instalację
kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za którą nie
ma  czynnych  włączeń  instalacji  kanalizacyjnych  Odbiorcy.  W  przypadku
braku studzienki miejscem poboru ścieków jest granica nieruchomości chyba,
że w Umowie Strony ustaliły inaczej.

3. Pobór prób do analizy dokonywany jest przez pracowników Przedsiębiorstwa
po powiadomieniu Odbiorcy usług o tym fakcie.

4. Pobrane  próbki  ścieków  będą  badane  w  Laboratorium  posiadającym
uprawnienia  do  wykonywania  takich  badań  wskazanym  przez
Przedsiębiorstwo.

5. Przedsiębiorstwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zawiadamia
Dostawcę o laboratoryjnym wyniku badania pobranej próbki ścieków.   

6. Jeżeli  Dostawca  ścieków  zgłosi  poprawę  jakości  ścieków  i  potrzebę
potwierdzenia  tego  faktu  powtórnymi  analizami,  Przedsiębiorstwo  obciąży
dostawcę ścieków kosztami kontroli analiz, o ile poprawa jakości ścieków nie
zostanie stwierdzona.

§ 35
Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo dochodzenia od dostawców ścieków
odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej
do wysokości szkody poniesionej przez nie w związku z przekroczeniem przez
dostawcę ścieków warunków jakim ścieki te powinny odpowiadać. 

§ 36
1. Dostawca,  który  wprowadza  ścieki  przemysłowe  do  urządzeń

kanalizacyjnych jest zobowiązany do:
1) powiadomienia  Przedsiębiorstwa  o  awarii  powodującej  zrzut

niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia
odpowiednich  przedsięwzięć  zmniejszających  skutki  awarii,
a  także  o  wszelkich  zmianach  technologii  mających  wpływ  na  ilość
i parametry jakościowe ścieków,

2) zainstalowania  niezbędnych  urządzeń  podczyszczających  ścieki
przemysłowe i prawidłowej ich eksploatacji,

3) przestrzegania  dopuszczalnych  ilości  i  natężeń  dopływu  ścieków
przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczeń, w szczególności
gdy  wprowadzane  ścieki  przemysłowe  stanowią  10%  wszystkich
ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni. 

4) dokonywania  pomiarów  ilości  odprowadzanych  ścieków  oraz
dokonywania badań laboratoryjnych ich składu.

2. W przypadku,  gdy odbierane ścieki  przemysłowe będą zagrażały zdrowiu
osób  obsługujących  urządzenia  kanalizacyjne  bądź  funkcjonowaniu
urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo ma prawo rozwiązać umowę ze
skutkiem  natychmiastowym  i  dokonać  zamknięcia  przyłącza
kanalizacyjnego oraz poinformować o tym fakcie właściwe organy.

ROZDZIAŁ VIII
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

§ 37
Przedsiębiorstwo  winno  zapewnić  Odbiorcom  usług  należyty  poziom  usługi
a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do obsługi klienta.

§ 38
Przedsiębiorstwo  zobowiązane  jest  do  udzielenie  na  życzenie  klienta  lub
z  własnej  inicjatywy  pełnej  informacji  dotyczącej  realizacji  usługi  a  przede
wszystkim informacji taryfowych.

§ 39
1. Odbiorca  usług  ma  prawo  zgłoszenia  reklamacji  dotyczących  ilości

i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 
2. Reklamacje,  o  których  mowa  w ust.  1  zgłaszane  są  na  piśmie  osobiście

przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub
za  pomocą  poczty  elektronicznej  w  dniu,  kiedy  zaistniało  zdarzenie
stanowiące podstawę do reklamacji  świadczonych  przez Przedsiębiorstwo
usług.  Reklamacje  uważa  się  za  złożoną  w  chwili  potwierdzenia  jej
przyjęcia przez Przedsiębiorstwo.

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie
wstrzymuje jej zapłaty.

4. Przedsiębiorstwo  zobowiązane  jest  do  powiadomienia  zainteresowanego
o sposobie załatwienia rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty
wpływu.  Termin  ten  może  ulec  przedłużeniu,  jeżeli  istnieje  konieczność
przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

§ 40
O przewidywanych  zakłóceniach w realizacji  usług zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania  ścieków  Przedsiębiorstwo  winno  uprzedzić  Odbiorców  usług
w  taki  sposób  by  każdy  mógł  się  zapoznać  z  treścią  w/w  informacji,
na obszarach, których dotyczą zakłócenia.

§ 41
Przedsiębiorstwo  ma  prawo  odmówić  przyłączenia  do  sieci,  jeśli  przyłącze
zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

§ 42
1. Przedsiębiorstwo  może  odciąć  dostawę  wody  lub  zamknąć  przyłącze

kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art.
8  Ustawy z dnia  7 czerwca 2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę
i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.  U.  z 2006r.  Nr  123 poz.  858
z póź.  zm.),  przy  czym  zobowiązane  jest  spełnić  obowiązek  wynikający
z art. 8 ust. 3 Ustawy.

2. Przedsiębiorstwo  dokonując  zamknięcia  przyłącza  wodociągowego  lub
kanalizacyjnego, demontuje wodomierz główny.

3. Kosztem odcięcia  i  ponownego uruchomienia  przyłącza  Przedsiębiorstwo
obciąża Odbiorcę usług.

4. Ponowne  uczynnienie  przyłącza  nastąpi  po  udokumentowaniu  przez
Odbiorcę usług uiszczenia należnych Przedsiębiorstwu kwot wynikających
ze  świadczonych  wcześniej  usług,  kosztów  zamknięcia  oraz  powtórnego
uruchomienia przyłącza.

§ 43
Przedsiębiorstwo  może  odmówić  ponownego  zawarcia  Umowy  na  dostawę
wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące
przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 44
Uprawnieni  przedstawiciele  Przedsiębiorstwa  mają  prawo  wstępu  na  teren
nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
2) przeprowadzenia  kontroli  urządzenia  pomiarowego,  wodomierza

głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych
i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

3) przeprowadzenia  przeglądów  i  napraw  urządzeń  posiadanych  przez
to Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
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5) odcięcia  przyłącza  wodociągowego  lub  przyłącza  kanalizacyjnego  lub
założenia  plomb  na  zamkniętych  zaworach  odcinających  dostarczanie
wody do lokalu,

6) usunięcia  awarii  przyłącza  wodociągowego  lub  przyłącza
kanalizacyjnego, jeżeli Umowa, o której mowa w § 14 Regulaminu, tak
stanowi. 

§ 45
Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy do Przedsiębiorstwa.

§ 46
Odbiorca  usług  winien  zapewnić  niezawodne  działanie  posiadanych  instalacji
i  przyłączy  wodociągowych  oraz  kanalizacyjnych  wraz  z  urządzeniem
pomiarowym  poprzez  ich  odpowiednie  zabezpieczanie  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie
studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem
osób nieuprawnionych.

§ 47
Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich
stwierdzonych  uszkodzeniach  wodomierza  głównego  lub  urządzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby nie później niż w terminie 24 godzin. 

§ 48
Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach
własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu w terminie nie
dłuższym niż 25 dni od daty dokonania zmiany.

§ 49
Odbiorca  usług  winien  powiadomić  Przedsiębiorstwo  o  wszelkich  zmianach
technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 50
Odbiorca  usług  wody  powinien  racjonalnie  gospodarować  wodą  i  używać
ją zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ IX
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA

CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW
DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 51
1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji

dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić
bez  uprzedniego  zawiadomienia  odbiorców w przypadkach,  gdy  występują
warunki  stwarzające  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia  i  środowiska  lub
uniemożliwiające świadczenia usług, wywołane:
1) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy usług lub osoby

trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,
2) niezawinioną  przez  przedsiębiorstwo  awarią  w  urządzeń  i  przyłączy

wodociągowych  lub  kanalizacyjnych,  na  czas  niezbędny do  wykonania
prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii,

3) brakiem wody na ujęciu,
4) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
5) potrzebą zwiększenia dopływu do hydrantów przeciwpożarowych,
6) przerwami  w  zasilaniu  energetycznym  urządzeń  wodociągowych  bądź

urządzeń kanalizacyjnych,
7) uszkodzeniem  lub  skażeniem  instalacji  wewnętrznej  Odbiorcy  usług

grożącym niebezpieczeństwem ,
8) planowanymi  przerwami,  po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy usług,

związanymi  z  wykonaniem prac  konserwacyjno-remontowych  urządzeń
wodociągowych  bądź  urządzeń  kanalizacyjnych,  innymi  przyczynami
zależnymi od Odbiorcy usług. 

§ 52
O  planowanych  przerwach  lub  ograniczeniach  w  dostawie  wody  oraz
przewidywanym obniżeniu jej jakości  Przedsiębiorstwo powinno poinformować
Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.

§ 53
Przedsiębiorstwo  odpowiada  za  jakość  i  parametry  wody  dostarczonej
do  miejsca  określonego  w  §  15 Regulaminu  chyba,  że  w Umowie  określono
inaczej.

§ 54
W  okresie  trwania  klęski  żywiołowej,  w  przypadku  gdyby  doszło
do zanieczyszczenia wody lub trwania suszy Przedsiębiorstwo może wprowadzić
ograniczenia w dostawie  wody po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców usług
poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu bądź poprzez Obwieszczenie.

ROZDZIAŁ X
WARUKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 55
Woda  do  celów  przeciwpożarowych  dla  obiektów  jest  dostępna  przede
wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 56
1. Zapewnienie  dostawy  wody  na  cele  przeciwpożarowe  następuje

na  podstawie  Umowy  zawieranej  pomiędzy  Gminą  Żukowo
a Przedsiębiorstwem.

2. Uprawnieni  do  poboru  wody  na  cele  przeciwpożarowe  z  sieci  będącej
w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  zobowiązani  są  do  powiadomienia
Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

§ 57
Ilość  wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów
poboru  jest  ustalana  na  podstawie  pisemnych  informacji  składanych  przez
jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 58
Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Gmina.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59
W kwestiach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z póź.
zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 60
Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  daty  opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Wojewody pomorskiego.

§ 61
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej
w  Żukowie  nr  VI/117/2003  z  dnia  10  marca  2003r.  w  sprawie  uchwalenia
Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy
Żukowo.
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