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UCHWAŁA NR LIV/428/18
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Skała”
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152) Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skała”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/380/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Skale.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/428/18
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 16 października 2018 r.
REGULAMIN DOSTARCZENIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Skała realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skale.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy polegającą na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych zakładów przemysłowych
i usługowych.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Gminy polegającą na odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia
07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2017 poz. 328 z późn. zm.).
§ 2. 1. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo–
kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
podstawie zawartej umowy.
2. Dostawcą w znaczeniu niniejszego regulaminu jest Urząd Miasta i Gminy w Skale
3. Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwsza studzienką, licząc od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
4. Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
5. Sieć to przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi
dostarczona jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Gminy Skała.
6. Ścieki bytowe to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów
usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych.
7. Ścieki komunalne to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych za ściekami przemysłowymi, lub
mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami
przemysłowymi i wodami opadowymi.
8. Urządzenia kanalizacyjne to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz
przepompownie ścieków.
9. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi to:
·woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych
celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej,
cystern, w butelkach lub pojemnikach;
·woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia,
konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez
ludzi.
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§ 3. Urząd Miasta i Gminy wykonuje swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr XVII/157/96 z dnia 15.03.1996 roku
w sprawie Statutu Gminy Skala.
Rozdział 2.
Zawieranie umów
§ 4. 1. Dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Urzędem Miasta i Gminy, a odbiorcą.
2. Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków następuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej będącej własnością
Urzędu Miasta i Gminy, bądź z przewoźnikami ścieków na oczyszczalnię ścieków.
3. 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 odprowadzone ścieki, albo z osobą, która korzysta
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem
budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego o którym mowa w ust. 3 Urząd Miasta
i Gminy zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione równocześnie następujące
warunki:
·wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Urzędem Miasta i Gminy;
·możliwy jest odczyt wodomierzy;
·wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować;
·zawarta na czas określony lub nieokreślony;
·właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.
6. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania bez wypowiedzenia w przypadkach określonych
przepisami art. 8 ustawy.
7. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub zgodny wniosek stron.
8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych
uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 5. Umowa o której mowa w §5 ust. 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1. Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia.
2. Sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń.
3. Praw i obowiązków stron umowy.
4. Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
5. Ustaleń dotyczących przerw w dostawie usług oraz odszkodowań.
6. Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 6. W umowach dotyczących odprowadzenia ścieków Urząd Miasta i Gminy uwzględnia postanowienie
wynikające z art. 10 ustawy, to jest sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych oraz sposobu sprawowania kontroli jakości tych ścieków.
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§ 7. Maksymalną oraz średnią ilość dostarczanej wody oraz ilość zużytych ścieków strony winny określić
w umowie.
Rozdział 3.
Obowiązki Dostawcy
§ 8. 1. Dostawca. ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz zapewnić ciągłość
dostaw wody jak również zapewnić ciągłość odbioru ścieków.
2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez Ministra
Zdrowia.
3. Dostawca obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
§ 9. 1. W razie drobnych awarii wodociągowych mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody.
2. W razie drobnych awarii kanalizacyjnych mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze ścieków.
3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godzin Dostawca powinien zapewnić zastępczy
punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.
§ 10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej
jakości Dostawca powinien poinformować Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 24 godz.
przed planowanym terminem.
§ 11. 1. Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego.
2. Zawór za wodomierzem lub w przypadku braku wodomierza – miejsce na jego zainstalowanie – jest
rozgraniczeniem sieci dostawczej, za które odpowiada Dostawca, a siecią wewnętrzną, za którą odpowiada
Odbiorca, pod warunkiem formalnego przejęcia przez Dostawcę przyłącza wodociągowego.
3. Rozgraniczeniem sieci kanalizacyjnej, którą zarządza Dostawca a przyłączem kanalizacyjnym za który
odpowiada Odbiorca jest I studzienka na sieci kanalizacyjnej będącej we władaniu Dostawcy.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń
§ 12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków są prowadzone przez
Dostawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej
wody i odprowadzonych ścieków.
§ 13. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej
wody ustala się na podstawie wodomierza głównego z zachowaniem przepisu §4 p. 5 niniejszego regulaminu.
§ 14. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm
zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 15. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobieranej 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 średnio
miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
2. Dostawca na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę
niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
§ 16. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
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2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako sumę ilości
dostarczonej wody przez Dostawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
§ 17. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza lub subwodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.
§ 18. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak
również sposób uiszczenia opłat.
2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
§ 19. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Dostawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną drogą
decyzji przez Wody Polskie.
§ 20. 1. Taryfa wymaga ogłoszenia przez ogłoszenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. Burmistrz zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej właściwej gminy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na
swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.
§ 21. 1. Taryfa obowiązuje przez 3 lata.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
§ 22. Koszty za pobraną wodę na n/w cele ponosi Urząd Miasta i Gminy:
a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
c) zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.
Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci
§ 23. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny
wniosek osoby tak fizycznej jak prawnej, ubiegającej się o przyłączenie.
2. Korzystanie z punktu zlewnego ścieków także odbywa się na pisemny wniosek osoby, która chce z niego
korzystać.
3. Dostawca. po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłącze nieruchomości w terminie do
25 dni od daty otrzymania wniosku.
4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest opracowanie projektu
budowlanego przyłączy z wymaganymi uzgodnieniami w tym zakresie, uzgodnionymi z dostawcą wody
i odbiorcą ścieków.
5. Dostawca, odbiorca musi uzgodnić dokumentację w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
6. Odbiorca usług dokonuje opłaty za podłączenie do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej przyłącza, po
czym na podstawie otrzymanego zezwolenia może przystąpić do wykonywania robót przyłączeniowych.
7. Dostawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych,
sporządzając z tego protokół.
8. Nie spełnienie warunków wydanych w zezwoleniu na wykonanie przyłączy wodociągowo –
kanalizacyjne, oraz nie spełnienie wymagań technicznych zawartych w przedmiotowym projekcie spowoduje
odmowę odbioru technicznego.
§ 24. Realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na
własny koszt odbiorca usług.
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§ 25. 1. Za stan instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej odpowiada Odbiorca usług.
2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość
osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone
w niniejszym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
Rozdział 6.
Obsługa i prawa Odbiorcy
§ 26. Dostawca winien zapewnić odbiorcom należyty poziom usług łącznie z obsługą klientów.
§ 27. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji
usług, a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 28. Dostawca winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż
w ciągu 7 dni.
§ 29. Dostawca zobowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
§ 30. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków
Dostawca winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 7.
Prawa Dostawcy
§ 31. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jeśli przyłącze
wykonano bez zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacją
techniczną, lub nieuzgodnioną dokumentacją techniczną z Dostawcą.
§ 32. Dostawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu na wniosek
właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
§ 33. Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
- przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
- odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe po dniu otrzymania upomnienia w sprawie
uregulowania zaległej opłaty;
- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
§ 34. Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy – na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza
Miasta i Gminy i dowodu osobistego ― mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego,
kto korzysta z usług Urzędu Miasta i Gminy, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,
wodomierza głównego i wodomierzy wewnętrznych, dokonania odczytu ich wskazań, badań i pomiarów,
przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę, a także sprawdzenia czy nie ma
nielegalnych przyłączy wody i kanalizacji jak również sprawdzania ilości ścieków wprowadzanych do
kanalizacji.
Rozdział 8.
Obowiązki odbiorców usług wodociągowo–kanalizacyjnych
§ 35. Zamierzający korzystać z usług, winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Dostawcy.
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§ 36. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich
odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, prawidłowe
utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane, a także dostępu do tych pomieszczeń.
§ 37. Odbiorca usług zobowiązany jest do:
1. Natychmiastowego powiadomienia Dostawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach sieci, urządzeń
na nich zamontowanych oraz wodomierza lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
2. Powiadomienia Dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
3. Powiadomienia Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć
wpływ na działanie sieci.
4. Powiadomienia Dostawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od
warunków umowy.
5. Terminowego regulowania należności za usługi Urzędu Miasta i Gminy.
6. Korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawce i utrudniających jego działalność,
a w szczególności:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwości wystąpienia skażenia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci na skutek cofnięcia się wody z instalacji wewnętrznej;
b) użytkowania sieci kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń pracy tej sieci;
c) poinformowania Dostawcę o własnych lub innych – spoza Urzędu Miasta i Gminy ujęciach wody, w celu
prawidłowego ustalenia opłat za ścieki;
d) korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia
do sieci, a w szczególności wprowadzenia do kanalizacji:
·odpadów stałych jak: żwiru, piasku, popiołu, szkła, szczeciny, ścinków skór i tekstyliów; nawet jeżeli
znajdują się w stanie rozdrobnienia;
·odpadów płynnych nie mieszających się z wodą jak: sztucznych żywic, lakierów, smół, mieszanin
cementowych;
·substancji palnych i wybuchowych;
·substancji żrących i toksycznych;
·odpadów i ścieków z hodowli zwierząt jak gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek a także
odpadów rzeźniczych;
·ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
-obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
-stacji krwiodawstwa,
-zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
-laboratoriów prowadzonych badania z materiałem zakaźnym od zwierząt,
·ścieków odpadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
7. Udostępnienia miejsca pracownikom Dostawcy do usuwania awarii wodociągowych i
kanalizacyjnych sieci wodociągowo–kanalizacyjnej znajdującej się w obrębie nieruchomości przez
odbiorcę.
8. Nie budowania trwałych obiektów w pasie o szerokości 3 m nad sieciami i urządzeniami
wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie swojej posesji, celem umożliwienia dostępu do tych instalacji
w razie naprawy czy wymiany.
9. Nie sadzenia drzew lub krzewów w pasie 3 m nad siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną
wykonaną jako nie szczelną celem uchronienia się przed zarastaniem korzeniami.
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10. Naprawy uszkodzonego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na własny koszt o ile to
przyłącze nie zostało formalnie przejęte przez Dostawcę. /protokół technicznego odbioru przyłącza.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 38.
1.W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz U.
2017 poz. 328 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustawy.
2.Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3.Od decyzji w sprawach spornych dot. odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne oraz odcięcia dostawy wody
lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie
ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci –na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny
w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
§ 39. Niniejszy Regulamin wywieszony będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Skała oraz udostępniony do
wglądu zainteresowanym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Penkala

