
UCHVAŁ^ Nr272/XxxII/201t)
R'dv Gminv Roźwienica
7 dnia 11 maIcż 20l()I

rv sprałic zlrtwierdzenia regulaminu dostarczania .!rod) i odpro.l1 adzania
ścickórv

Na podstalvie ań' l9 r]sl. l i2 usra\ł) Z dnia 7 c7elwca 2001r o Zl]iolowym Żaopat]zci]ill
rł \łodc ] Żbiolo\'\\ln o d pr orł'adztrniu ściekórr' /jcdn' lekst Dl. I]' Nr l13 poz' 858 z 2006r.z
Póż'zn'i' or\|z aft' l8 ust' 2 pkt l5 iaft' '10 ust'l usta!!} Ż dnia 8 maloa l990ro sanor7ądzie
gminn!'m /'jedn teksl' Dz' lI. }'J1 ].{] p67' I59l z2aalrzpóź'zlll''lRlrda(1rnin}' Iloźrvienica
uch\\:ela co następuie:

" 
r

L.chrr'ala się r'eguIamin dostarcZaoia 
'n'udv 

j odplowadZania ściekó\v lle lefenic a;''in\ RoŹwiertica
slano\\']ąc\ Zełąc7nik c{o ninicis7ej uch\\'al'!'

sl
\|1'konanie uchwal1' porr.icrza sie Wójtowl C]nin!' RoŹwicnica.

\l

Llchlr'ala podlega oglr)s7enir] W sposób 7\\'\cZajowo prz}'jęt\ \'(;lDini] 1ioź\Ą,ienice oraŻ\ l)lienniku lIlzęclorr'r'm Woje\\ódut\ła Pod]Grpackiego'

\t4

LJchrva]a rłchodzj rv zycie po Up]yrvie ]'1 dnj od dat\'jej oglos7enie \\'DŻ]cn0iku Llr'zędorvl,lll
\\o jcr\ód7t1\.a Podl(alprckiego.

ś_i

'lleci ]'rloc Uch\\'a]a R.rcl1 Gnlin1 rr'Roźwienir-y Nr 33lV/2003 z dllilt J,1'022003r rr:pl.rrłic
zatrricrdzcnia l'egu]anrinu dostarczania r'ror]l iodbiorrr ściekt1w nł obszalze Grl]nv Roźrłienica'

fl fl,,o *,,



7atąclnrkNr l do lch$nIl \ l 272'xlIll/20 L0

Rad] Cnrij]\ la Roźlvl€nlca
Z d!i! ll marca 2{) l0r

REGULAMIN DoSTARCZANIA woDY I oDPRoWADZ'ĄNIA ŚCIEKÓ\Ą
NA oBsZARZ-t cMlN\ Rol'\ł lt \lcĄ

L

l1

RegUlanin określa Żasad} Żbioro\ł'ego Zaopalrzenia w wodę i Zbioro\1'cgo odprNvadzania ścieków,
realiZo\ł,anego plzez Gm]nę Roź\łienica Z/S w 37-565 Roźwienjca ] z\\enądalcj

''PŹedsiębioNt\łem", na lerenje Gmin} RoŹwicnica. \ł tym p]awa obo\\itl.ki Pzedsię biorjt\\ .r

olaz odbjoloóu' '

PlZę7 7bjolowe Zaopatrzenje \l wodę rozumic się działaLrrość prowadzon4 plzez PrZcdSiębiorstwo.
polegającą na ujmowaniu, Llzdatnianiu i dosiarczaniu wody'
PrZeZ Żbiolo\Ye odpro$'adzanję ścieków rozrjmie s1ę działahość prowadzonąprZeZ Przędsiębiorstwo.
polegaiącą na odprowadŻanlrL ścieków do oczyszczalni i oc7'vsŻcŻaniu

RoZDZIAł 1

PosTANowlENl-Ą. oCÓLN-E

s2

I IŹ\te \! lcElllafi in je określenia oznac7aja-:

1. ustarra ustewaZd ia7 c7el\Ą'ca 200lr o Zbiolowym 7aopatzeniu w wodę iZbiolo$\ n
odp| \'ldzanill ścieków /DZ' U' Nr 123 poz' 858 z200ól z póż.zD1l.

odbiorca odbjolca usłL]g o którym molva w an' 2pkt' 3 ustawy'
o!oba ubiegająca się o przylącz-enie do sieci oSoba skladająca $'niosck o w'Ydanie walunkó\ł
lechnjcz|ych prz)łalzcnia się do sieci wodocjągo\}ej i/]ub kanalizac}'jnej'

2.

3.

:l. Przcdsięlriorstrio _ przedsiębio$two wodno- kanaliŻecine \ł rozllnrjenju arL'2 plc 
'1 Llstaw} \'lyn]

t]lząd cmilry RoŹwienica do cŻasU L]lwolzeniajednostki olginizac)'jIej do ŻarządŻan J 3m n l4
siecią $'o.]oci.lśo!!ą i kanaliZac]aną ]ub do cZasLL Pru ekaza|ia sieci u'odociągoY'e] lub ka allZac}:jnej

PlŻedSiębiolslwll posiadającemu Zęz{'olenje Wójta Glniny Roźwienica na Zbiorowc ZaopatŹenie \\

$'odę j./lub odplolvadzanic ścieków,
5. umo}l ł unowa o ZaopatŹenie w wodę j/lllb odpro$'adzanie ściekó$. o któ|ej nowa \ł' ań' 6

6. rr'orlomicrz glórvny plzyrza! pomiarowym' o któlym r]lorła !\' afi' 2 pkt' 19 uslawy'

i wodomicrz tlotlatkorry' prz-,-rząd pomiaro\ly Żainstalowan\' Ze wodomierzen gló\\'n}m służąc}

' '' '. ' l'i ' o'' '\od' bę/lo'\lo'l' e /u' ' le|'

8' wodomierz miĆsŻkaniowy przyrząd pomjaroq'y zainslalo$'any \ł' mieszkaniu w blldynku

rł ie lo1okalorv''_ nr

9' rvodomierz własny przyrza3 ponia|owy słuząc} okrcślar1iu i]ości \l'odt Żuzylej Ż ujęcia $'asnego

Odbiorc)-,
//r urząalzenic pomiarou'e - przyrza-d pomiarowy mielzący ilość odpro\łaclzan}ch ścickrs
71' okl;s obrachunkorYy określony w umolvie okes ro7ljczeń Ża Uslugj doslawy wod}

odpIowadZanie ścieków'
12. nl{)*żr o prł_łączenie umowa cywilno pra*Da określaja3a zasad1' lr1korlania przyla3za lvody i

l(inalizacji
l3. przyłącz; wodociągo\Y€ odcjnek pŁewodu lączącego sieć rlodociąg0wąz !! e\! nęllŻlrą ]nstalrcj ą

wodociągowa- \1, nieluchonroścj odbiorcy uslug wlaz Z Zawolerll 7a \\'odmier7.en głó\!n' nl

l4. przyłącz.e kanłliz^cyjne- odcinek przewod0 łączącego wewnęllzlrą inslalacja-kanaliŻJ.}.illą \\

nicnrchornościodbiorcyuslugZsiecjąkanejizacyjną za pierivszą studzienl(ą ]jc74c od S1IoI}'

buriynku' a rr, przj'padku jej bl"](rl do granjc} nienrchomości gl'unlowej'



l5' sieć przcllod]r llodociągowe lub kanaljzaoyjne wraz z uzbrojenielrr i Urządzeniami, któlymi
dostalczanajest woda lub któlymi odpro\ł,adzane sąścieki. będące \\,pos]adaniu plzedsiębioNlva
$odocrągowo kanaljZacyjnego

s3
Rcglllalrrin niniejszy okleśa między inn}mi:

pl.awa i obowjŁld PŻedsiębiorclwa oraz odbjofc]' usltrg wodocią8o\yych i kanaljzac)'jnych'
wylr]kającc z usta\ł'y i przcpisów w!'konawczych do tej ustawr'.
walunkl przyłączania do sieci. zgodnję z an. ] 5 usl' 4 Llslaw)'.
sposób udostępniania wszystkjm potenojalnym odbiorcom Llslug' i lolmacij o n]oŻli\\ościaoh Ctostepu
i \l,arunkach plŻ}'ląc7ęnia do Sieci'

s4
]' Przedsiębio$two prowa.]Żj działalność natęrenie gminy na zasadach o](reślL]n}ch w at1. ]6 ust' 3 ustawy'
2' DosmrcŻanie wody i,/]Ub odplowedzanie ściekólv odby$,a Się na podsiewic umolv) Za$al1ej międŻ}

Ił zedsiębioN1weln i odbiorcą uslug'

RoZDZIAŁ 2

PoZIoM UsŁUG śWIA.DCZoNYCH PRZEZ PRZEDsIEBIoRSTwo

ss
Przedsiębiolsllło zepewnia Żdohość posiadan}ch urządzeń wodocjągow}'ch i kanalizacyjnych do

leelizacji dostaw wody przeŻnaczonej do spożycia pfiez lldzi, w w,"'nlaganej ilości i por:1 \lymaganym
cjśnieniem oraŻ dostarv lvody i odprolładzania ścieków w sposób ciągły i nieŻ.l\lodny, a takŻe Żapewnia
w!'m3ganąjakość dostarczanej wod} i odprowadzanych ściekólv'

L

2.

L

s6
PŹedsiębiolst\!o Zape$nia następujący rnjnima]ny poziom uS]LLg w Za]ilesjo zbjoloY'cgo zaopatr7cnie $,

wodę prŻeznaczoną do spożycia przez ludŻi:
dosta$'ę wody pŻez sieć wodociagowąo odporr,iednin ciśnicniu W przyłączu wodociągo\ł,]'m'
dostal'ę wody ojakośoi speh]iająccj lvarlx*i ok]-eślonc $' rozpoŹądzc| ]Ll rIjllistra zdlowia, uściślone

I . $ld civ or.: ,. , o<k.r. (cr):.anL

olocsową legalizację wodomiclZ} główn}ch na w}asny koszt. a wodomielŻ,l dodatkowych ]

. ic.. <"rj . 4. ,. .,. orlb orc .r\lug
niezw}oczne j plowadzone rr' sposób ciągły likrvidowanic awarii sicci rr,odociągowej;
rł,prz}pac]ku przcnv rł,dostawie lvody LLrucharlliar1ie zlstępc4'ch pUnktólr poboru Wody'

lł'Żedsięlriolslwo zape\ł,nia następujący minimalny pozionr usług il zaklesie Zbiorowego odprowadŻania
ścickówi

odbiór ścieków pop]7ez sieć 1ranalizac!ną w sposób oiagły;
\! plzypadkll air'arii sieci kanalizac)'jnej odbiór ścieków przez \!oZ} aseoizacine lLlb przcz

Przcpompowniel
na Zlecenie odbiolcl usllle jak naiszybszc Lldrożnienie prz}tąc7a kanaliZac'nego !\' przypaL1ku jego

ZaPcharia, Żjednoczesnym splawdŻenjem Stanutechnicznego prł]ąoza'

s7
PlzedsiębiorsNo Zapewnil odpowiedni pozion obslugi

nieŻwłocŻncgo powiadamianja odbiorców uslug o
i Iniejscach Żastepczego poboru wody]
sz]'bkiego lcago$'ania na pjsemne rcklamacje odbiorcóN us]Ug t]p.

rr'ody, niepralvidtorrości w rozliczeniach Za dostawę \\'odt i odbiól
Siand aldy .lot} czące poziomu obsługi odbiolcóW usług określone są w
RegulenrjfLr.

odbiorcy uslug, szczególt' e rv zakresie:
ptŻeN'ach w dosta\ł'ie wody iodbior7e ścjekó*

dotycząc}ch jaLośc] i palametrót

rozdzi3le 9 rl in jej sze go

RoZDZIAŁ 3



WARUNKI l TRYB ZAwlfRĄNIA UMów Z oDBIoRCAN{I USł,{]G

$8
]' Dostalczanic \łody i/lub odplowadzanie ściekó$ odby\ła SiQ na pods1au'je umo\ł) o Zaopatlze|ie

\! wodę i/ ]ub odprowedzanic ściekó\y zawanej między Przcds ję b]olst$ elll a odbiolca- slug'
]' Plzedsjębiolstlojcsl obo\,\Jjąuane do ŻłwaIcia ulnov,'y na pisemn)'\\'r1iosek osoby' klórcj nieruchonlość

Zosta]a pżtłtlczona do sieai'

']' Ulnowi rnoże być Zawafla Zi
osoba- fiZ}czną jilub pldwną/ która posiada t)'tlll plawn} do kor7!'stania Ż obi€klLL budowianego'
do którego ma b}ć dostarczana woda i odpro\\'ad73nę ścieki,

' oso bą fi Z}'cŻn ą j /lub pra\ł ną , któla koŹysta Ż nie] ucho]nośc i o n je Uregll]owany m stan ie plawnym.

- słaścicielem bu,:1'vnkrr lrrb z zar'ządcą njcruchomoścj l\śpólnej jeŻeli Iicrllchomość jesl zablldowana

bod)nkami wielolokalow]nri
.l' l.!a $tiosek wlaściciela lub zarząrloy budynku $'ielolokalowego, Przedsiębiorst$o 7a$ e ,r tLnro\ł]

7 uzr'tko\\nlkani lokali, jezeli:

- \\sz'vstkie lokale sa-wyposażone w Wodo]Ijerze miesZkanjolve ZgoLlnic Z warurlkamj technicznvmi'

". 
li - ..od,/ r\'"d $odo- i!r,'\

uslalony jcst pŻez wnioskodawcę sposób rozljczeli róznic rvskazali między 1łodoLlljerzem g]ów|'YrI

e WodomielŻani Zainstalorlanymi lv poszczególnych lokalach ora7 Zasarl)' ich utrz] m;llia'
UŻgodnjo1} Zosu] przez stlon'v. sposób prŻer$'ania dosLaw) wod)'do |oka]u bez Zeklócar1ia fuSta\!

wod,v do pozoslal!ch lokal;.
{e

]' Unlowa o Zao]]atlŻenie !v wodę i/lub odplolvadzanie ścjekar\} Zawiela $'s7c7ególności postanowienja

_ ilości ijakości śwjadczon}'ch ushlg Nodociasowych i/]ub kanaliZac]']nych.
_ sposobu i telni]1ólv roŻlicŻeli'
_ pl.r\\ i olrowjązkó\\ slloll Llmow)_'
_ plocedul i warunkó\! usu\łanja przcz Pr7edsiębiolslwo a$'arij nx pŹ}']ączach Wodociągowych

] kanaliZtc)jn)'ch nie będących własnośc ją PlŻedsiębiorslwe.
ploccdur j $'arurrków konlloli urŻądŻeli wodociągo$ych i Ll'ądzeń kena]]7ac)anycb' $' t}'m

rlokrrmentórr uporvazniaiących do wstępll na teren nierrLchomości j do polnicsŻcŻeń odbio'cy Us}ug.

- oklesU obolviazvwania umolvy. rr'aruŃórł' wypowiedŻel)ie or.Z odpo$'iedzialności stlon Za

rliedollz}manie warunkó\ł unowy'
2' W unlorvach dolycząc]'ch odplowadzanja ścieków pr7el }'słowych PŹedsiębioIstwo Llwzględ i'r

pos1anLj\\,ic|ja aI1' 10 i]] usta\ł'y'

1.

.)

sr0
l]mowa lnożc b}'ć Zalvana na cZaS nieokeślon}'1ub określony'

Urnouaokreślarrozlirłośćjejlozrviązaniaivprz''.padkaclrokreślonychprzepisamikodeksuc)'rliLncgo
oraza . 8 ustawJ.
llnorva r:1opLlszcza.jej roŻ\\ivanie prŻcz odbiolcę uslug za wyPowiedzenicnl ]ulr za ŻgodĄobll stron'

noz'r,ązan;e lub lł1'gasnjęcje umo\ł'} skutkuje Żltsloso\\'aniem prze7 Plzcdsjęhiolst\ło środkó$'

1ech0jc7n!'ch Llnjemożli$'ja]a-cych dalSZe kolŻ}slanie z us]ug'

s r1
Zniana odbiolc)'uslug powodl!e $'ygaśnięcie dot}chczesowej Unow} j w}'maga Ża\1'arc J 1!nej umo\ł\ nn

piscrlln} l!nioSeL nowego odbiolc)- usług'

RozDzIAŁ 1

sPosóB RoZLICZEŃ

slŻ
1'Rozliczenjaze.{ostafczaniewodyiodprowadzanieścjekó\\,sąpro$'adzoncprŻeŻPrzędsiębiors1|yo_ 

' o.rli"..'"l usłrrg rra po,.lstarvie określoirych rr Lary1ie cen i suwek opłel oraŻ ilości dosla]czonej wod'\'

i odpl'olvadzonych ściekótl'.
:' r',li:ta. 

" 
t,o."1 mo$'a w p' l. zatwierdŻana jest przez Radę CminJ_ ] oboirią7lrle plŻcz ] lok od daty ]cj



]. lrr7edsiębiolslwo oglasze 7at\\,ieldŻoną taryfę w rrrieiscowcj prasie, na stronie interneto\łej
Przedsiębiorstrva, na tablicach ogłoszel1 Przcdsiębiorstwa w poszczególnych sołect\\,ach lub w Sposób
Zw}'cajo\ł,o prz}jęty, !v tennjrie do 7 dni przed dniem s'Eścia J€j w Życie; Przcpis tcn obowiąŻLlje
Lórlniez lv przypadku. gdy Rada Gminy nie podejrrie Uch\Yał] dol]cząccj taĘ'fy w usta\^!\\}m tcl tll nie
okleślonym w an' 24 ustawy'

s13
l llość dostalczonej rł'od'_v uitala Się na podslawie wskazali wodorniel7a g]ównego, a w przypadkll jego

blakll w oparciu o prŻeciętne nolm) ZużJcia $'od}. określone \\' rozpoŻądZcniu mir1islra w}aścj\Ą'ego do

', l '\ go .]oJ' l\i pll('|'e|''c; ' n''ę''"' n o'\(|
2' W plz}padku Za\larcia umów z uŻ}lkownikanli lokali w bud}'lnkach l\jeloloLalo\\}_ch. ilość dostarczonej

\vod!' Ustala się Da podstarvie rlskazań wodomierz!'miesŻkaniowych z tLwzglQdnicniel! róŻnicy wskazali
rv,'Jdomicrza głórł,nego i Sulny \łskazań wodomierzy nrieszkanioll'''-ch'

s14
]' W plŻ}padkLl niesprawności lvodomierza g{ównego. jeZeli umola nie snnorli inaczej, ilośó poblanej

\1ody Uslala się na podsta\łi€ śledniego ZuŻ}'cia wody w oklesić 2 \łcześ!]ęjszych okrcsó\ł
loŻlicŻeniow}ch pżed slwicrdzeniem niesp.awności wodonicrze' a gd'v to Iie jęst ]noŻljlve na podslawie

ł'edniego ZuŻycja wody \v analogiczn}'m okresie loku ubiegłego lllb ilocz)-nu śrędniomiesięcu ncgo
ŻLrż}'cia Wod} lv roku ubieg1ym i liczb} miesięc} njespla\łności wodom .l7a,

2' Plzcdsjębiolstwo na rvr'rjosek odbiorc'v ushrg dokonuje splawdzenia pra\ł'id}o$'ości działania

W PrZ}padku gdy spnwdzcnje prawidłorvoŚci dZialania nie polwieldŻa ZgIoszonej pŻez odLriorcę

Uslug njesplawnoścj wodomierza, pokryv'a on koszty sprawdzenia'
]' Zasad}'postępowania w pr4padku niesprawności wodomielŻa mieszka|io\ł'ego ok]eś]otrc są

s1s
l' Ilość ot1ploweduonych ścjekó\l,rrstala sję na podstawie wskazal'l ulządzeli pomirrowych' a rv plzypadkLL

ich blaku jako lówną i]ości poblrnel wody.
2' W loz]iczenjach ilości odprowadzanych ściekóW u\Zg]ędnit się iloić bezpowrot|ie 7u7-ytej wody' pod

warunk]ęm. Że rrie]kość zuzycia wody na ten cei ustalona jest na podsulv]e wskazań dodalko\ł'ego

\l,odom]elŻa Zainstalowanego zgodnie Z warunkami określonymi pr7c7 Plzedsiebiorstwo i na kosz
odb]olc,"'usłu!:'

s16
NaJezność za wodę pobran1
_ na cclc pr7€cj\1'poŻalowe'

nil Zras7anie terenó\\' Żiclonych'
obciąZa Gm jllę Roźwięnjca na podstawie cen i slawek op]at uslalon}ch \\' taryfie.

$17
1'odbiorcaus]ugdokonujeŻapłat}zadostarczona.Wodęiodprowadzoneścjeki\1teminic14dnioddaty

u,vsta!ricni a f aklLrry.

2' Zap1ala za c1osnrczoną lvodę i odprolvadzone ścieki wnoszonejest za okrcs obraohrrnkowy okrcślony rv

LLmowie, \! któlej podanc są rówrrież skulki riedotrz}Dlanie termjnu Żaplaty i sposób uis7czania op}at'

]. Z!l1osŻelrje |lŻeŻ o.lbiolcę zastrzeŻeli do wysokości faktuly nie \łstr7vmqe jcj Zap]at)'

ł' W pL4'par]iu nadpłlly Żalicza się.]ąna poczct pl7.!Szł}ch należności lub' na Ządanie pisenlnc odbiolc},

Znł'aca się]ą\! lcrmjnie l,l d|i od dnja Złozenia wniosku w rej splawie'

RoZDZIAŁ 5

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Do sI[cI

s18
I.lrl7e.]siębjolstwo jcst Zobo$,iązane wydać zgodę na przy}ączenic do sieci nicftlchoności osoby ubiegaja]jej

się o prryłączcnje, jezeli są spełnione warunkj określone w tym reglLlaniIie oraz istnieją techniczne

'n'li'nolcis",i"łczenlu 
usług' MoŻlilvości te uwarunkowane są Llsyuo\łanielrr njeluohomości względem



5icc] olaŻ ŻdoLlroścja- dosla\ly wod} Ż istniejące.j sieoi wodociągo\\'ej ] pI7epLLslo\łośc; sieci kanalizacyjnej.

2.PlzeC]sięb]olst\'o \łodoc jągo\\,o-kanal izac! ne i esl obolviąŻane zapes']lić bLLdolvę ulzaJ]/eli

\1,odociago!'}'ch i ulŻądzeli kanaliZao}jnych' ustalon,"_ch pLeZ gminę \\' Sludjum uwarunkowali i kicrunków
7agoSpodaro\łlania plzeslrŻcnnego gmjlry oraz miejscoWych p]anach zagospodaro\\'ania prŻesuZc lego-

W Żaklesie uzgodnionym \! wicloletnim p]anie roz{'oju i modenrizac]i. o któt!'m mo$'a \\'ań 2] Ust' 1

Ltsta\\'y

3 RealiZacle blldo$,y plz}_łącŻy do sieci oraz stlldni wodomierŻoY'ej. polni€\Zczcnia plZeWidziancgo do

]okalizacji \ł,odon1ier'za glównego i urządŻenia ponrialo\ł'ego Żapewnia na $]asn} kosll osoba ubiegaia-ca

się o pr7yłączenie nicluchomości do sIeci'
4'l(os71}' llabtcia' Zainslalo\renia i utlzymania \ł'odc]mielza 91ó\łnego ponosi plŻedsjębiolstwo

\\,odociągolło kanalizac1'|rre' a urządzenia ponljarowego - odbjorca us}Llg'

5'Przedsiębiórslwo woclociągowołGrlaliac)'jne jcst obo}'i.tzane ]rż'vląc7yć .]o sicci n;e.r]'honrości

osoby ubiegająccj się o plz]-ląc7enje nieruchonlości do sieci' jcś]] są spełniorrc lvarunki plzylączenia

okleślone \\ rcgulaminic. o któl}n1mowa w aI1' l9 Llsta\1'}', olaŻ ishieia.tcc11jczne moŹl]rvości

śl\ iadczcn]a usłLlg'

sle
]. Pll)'lLlczcnie nieluclromości do sieci wodociągo$e] lub kanalizacyjnei odb}'''va Śię na pisemn} \rniosek

osob] ubicga]ącej się o prrylączenie. wzól i zas'altość \ł'|iosku usLale Przedsiębjorstwo

I

/ wzól nlriosku stano\\'i Za}ącZniL( Nr 1 do ninicjszcgo reguJaminu/

] Do Wniosku osoba ubiegeiąca Się o przyłączenic dolącza:

' doklllnent pol!łicrd7aj+.y l)-.tllł pla\łny do nier'uchomości,

alcllaLną mapę okreś]ającą Usytuowanje nielllchonoścj wZględe]n sicci
ikanalizacinej olaz jnnych obiektów i urząd7eń uzblojenia terenu Z Z.Żnaczonym
przebiegjem plzylalza wod,Y lub lcnaljzacii
oświadcŻenie o prr\łic dysponowania nieruchonością na cele bLldow]ane'

rr,odociągowei

L

\\ oLlolrr ier7 g}órł n,"_'

4' \\'pięcic do'sieci ivo,.1ociąeowcj JrLb kar'ralizac}.jnej w}konr!ą praco$1lic} Przedsiębiolstu'a

\\' Roź\l,]enic)'
5. \\'pię;" clo i]eci ivodociągorłej i kanalizacy'jnej jcst odpłłtne' KoJZt} wpięcia do sieci pokrytra

ai Ko\łv Za cz_lnnośc] z\\i'ąza|e z:

\!vdauiem zap$vnienia doslaw) !l'ody,
\l,yd.lnien techni c7nych wanlnkórv IrŻ)''łączenia,
uTgodnien j.1mi technlcznYni,

_ rr,iorlanien cz'vnności tcchniczrrych ziviązanych Ż lvpięcie'.. $,sieci j (l,:lbiorami'lechrricznynri usta1i

,,'',jroa'. 
'arząa'.nia 

K ierownik Plzedsięb j olslw a / urójt Cnr iny Roźr! icn ica/ nNj później do j 1 grudnie

Plzedsiębjorst\\'o po otlz'vnaniu rłrriosku lrydaje osobie ubiega]ącej s]ę o pIŻylączenie Tcchn;czne

\\ralunki PŹ-vlączenia nieruchoności do sieci \łodociągolłej i kanalizac)jnc]'
We|Lll]kie r przr. sląPienia pvez osobę ubiegaja.cą sję o plz}ła-czcllje do hLLrlolly przyłrpz'' ' jest

por1pis a n ic Lirllo lvy p l'z1'ła!Zenio\ł'ej 
' 

sporŻądZenje nosoB nąi dokumentacj i p !1r j€ klo\r eJ. uzys kanie

pozirolcria na budowę przylącza lUb ZgJoszenie zamialll budo\y pŹy]ącza oraz u7godnicn]e

Jokurnentlcji Ż Plzedsięb]orstweln dokun1enncj j 1echnicŻncj'

/WZór Lllno\\)' p17}łącŻeniolvej stanos'i Ża]ącŻnik Nl 2 do niniejszego rcgulalnil)Ll/'

$20
osolra ubiegaja-ca sie o plzyła-czenie, leelizuje na swó.j koszt przy]ącze \}odociągowe tj' odcinck

p-*"oau łąi'..."go 
'i"ć 

wodócĘowąz rr'crłnęllŻną instalacją wodociągową \\' nicruchomości odbiorcy

i'.r"g **. r'rńu."'ll '" ,r'oclonierzem gló\ł'nym' Ponieszczenlc przervidziane do lokaLizacji

,..,rli.l"'" gtównego, ]ub strrdnię lvodomiirzorł'ąj oraz pż}łalze kanali7ac}jne (prZ}kana]ik) |j'

otlcinek przerioriu }ącząccgo lrervnętrzną instalację karra]izac!ną rt' tlicrllchc]llości odbiorcy Us]ug 7

siecir1 karra]izaclną. )a pleiwszą stuazienką licząc od stlony bud)nkll. :l \! pr7łpadku jeJ bmkll do

g.a ii}' ',;.'uchońości grunto!łej, z erlentualnyn ulządŻerricm do pomIau ilości ściekótt''

ósoba prz1'łączaia3a sil r]o gmlnnej sjeci kanB]]Żac}jne]' Lr7}tkująca lłasnc {ęcie wod,"_' ZobowiąZana

1.st ao i..lrlocz.otcso ollornńrowania go \yo']Ómier7em' \ł'celU Lll|ożliwie|ia dokonylvinia loŻlicŻeli za

odplo\\edZane ścicki'
Pl7edSicbiorsLwo doko Llje protokolamcgo odbioru wykonanych loból i monLLłc na s\tói kosŻt



lokLl popŻedniego na lok następn)'

2.

L

L

RozDz|AŁ 6

PRĄWA I oBowlĄzKl PRZEDslEaloRsTwA I oDBIoRcY UsŁUc Po PRZYł.ĄCZENIU
T)O SIF,CT

s21
Ijr7edsiębioNrwo jest zobowiązane do prou'adzcnia kontloli iloścj ijakości odprowadzanych ścickó\r
olaŻ konnoli plŻestrzegania warunków wprorvadzania ścieLó\Y do urządzeń kanalizacyjnych'
okleślon}ch w ań' 9 i ]0 ustawy'
Plzcdstawicicle Bzcdsiębiorslwa' po okazaniu legitymacjj SłLlŻbo\\ej i pisenmego upo\\,:]Zn]c ia. |eJą
pIa\\o wslępu na lclcn nieluchoności lub do porlieszczeń odbiorct LlSlLlg. \ł cclu pżeprowadze|ia
konlroli urza-dzcnia pomiatowcgo' Wodomielza głórr'nego lub !łodomierzy nrjcszkaniowych
jdodatkowych olaŻ dokonania odczytu ich wska7ań' dokonania badari i pomiaróil' plŻeprowadzenia
prŻcglądó\ł' i napraw urŻądzeli pos]adanyclr pIŻeZ Pzedsiębiolst\ł,o. a takŻe spra\łdzcnia ilości i jakości
. (\'. . f n'.,d.ll..r,do'i.(ildr:,i,:,./- ej.

Plz€dstawioiele PlŻedSiębiorstwa mają pla\ło do \!ejścja na tere0 nicrllcholności odbiolc} usłLg w celL
Zafik|ięcia dosraw}'wody llrb odcięcia dostarL.r' ścieków' lv przypac1ku W}'stą]rienia a\\alji na plzy]ącŻu
l!odociago$,ym lUb kane]iZec}jnyln' którego \ł]aśc]cielem jest odbjolca uslug.

s22
Plzedsiębiorstwo może odciąć dosra$,ę wody ]ub odciąć prz}lączc kanaliz3c],jnc.jczcli:

pl7ylącze wodocjągowe lub prz}'łącze ka|AliZac}jne wykonallo lliezgodnie Ż pl7episalni Il-t\, -1'

odbiolca us]ug nie uiścił opłet Ża peh]e dlva okres} oblachunkolve nastepujące po dniu o!Ż}nania
upomr1 jenia rł, spra\ł ie uregu]o*ania Zaległej Zapła1y,
jekość Wprowadzanych ściekó\ł nic spclnia $Ynagń okleś]on)'ch w plŻePisach prawa.
stwieldZononielegalnypobórwodylubnie]ęgallleodprowadzanieścieków,np'bczŻ-1\\]rciaumo\Ą)
lLLb pŹy cc]o$'o uszkodzonych albo pominięt}'ch wodomiel7ach lub urzłdzeniach do pomiaru
ścjeków'

W PŻyPedku odcięcja dosta$} q,od)' Przedsiębiorstwo .iest Zobo*.iązane do Lldoslęprr]e riJ -.rsIę]rcZego

punktu poborll !!od) plŻeznaczoncj do spożycja pr7ęz l1d7i 'I pointblmowania o nozliwościach
korz)stafi:r z tego punktu.
Plzedsiębjorstwo o Za iaŹc odcięcia dostalv} wod} lub Zan (l]ięci3 przylącza kanaliŻao)]llego or37

o miejscach i sposobic udoslępniania zastępczvch plLnktó\ł'poboru wod}'Żawiadamia po\ł'iatowego

il]Spektom sanitanlego oraz odbiolcę uslllg co najmniej na 20 dni plzed planowenyrll tenninem odcięcie
do- ' "JJ\ ll ',,lll ' ie,idp /J "LZ. 

l1 1i''}lnś.''

L

$21

PlzedsiębiolsLwo może odnó\!ić ponolłnego zawarcja umo\\y ne dostarvę wocly lub odprorvadzanie

ście](ó\. ]ezeli nie zoslaly Usunięte plzesż.ody będące plŻ}cz} na- Zan icchalr ia Lls]ug'

L
s24

a)dbiorca Lrslug odpo$,iada za :

Zape\\'nienie niczawodnego dzialanja \ł,ykonanych \ł]asnym kosŹem i slalanicnr inslalacji, Przyiączy
,'r,oriociqgorłych i kanalizac1jnych' \łIa!Żnie z urządzeniem do pomialów i]ości odplowadŻanych

ściekórv, jcŹeli Umo\ła o zaopatrŻenie 11 wodę i odprowadzenje ścjeków nie stanowi in.lrzej'
Zape\\'nieniejak najsz}'bszego Llsuwanja awarii wykonanych słesnyln kosŻem i slaranjen inshlacji.
prZ}']ącŻ) wodociągowych i kana]iŻac!n]rch. wIącŻnie Z LlrŻąd7enieln do pomjarów ilości
odPro$'ad7an}'ch ściekó$', jeŻeli umowa o zaopalLenie w rvodę i odPlowadzan]e (cjeków |ie
stanorł,i inaczcj'
Żabezpjcc7enie \!odomieŹy i użądzeń pomiarou'}cb pźed us7kodzenianti mechanicznyni'
skutkalni nisklch temperatLrl. a takŹe przed doŃępcm osób nie LLplawnion!'ch do polt eszezeni.r, tt'

lr'.r .eir"l*:J ('r '\odo-'e'-l ' r'
odbio'ca Lrs]ug Żobowjązanyjest do z)_tkowania instalacji lvodociągowcj i kanaliŻacinej oraz
pŹ}]rLcZ} v! sposób:



_ eliminujący mozlj\\,ość SkaŻenia chenricŻnego ]ub baktęliologiczrlcgo wodv w sicci $,odociągo$ej,
' nie polvoduia-cy Zaklóce1i funkciono\łanja sieci Lana]izac}jnej'
j' odbiorca uslug umou liwia upowaznionym przedsla!łicjclom pźedsiębiorstwa \!slęp na tefen

]lie|uchomości j do pomiesŻcŻeń r\ celach określon"vch w $ 20 p. 2' i 3 nin;cjszcgo rc$ll3minu'
.1' odbiolca us]Lrg Żobo\łjąZany jcst nie obsadzać drzcwami i nie zabLLdo\\]'wać pasa _lłuntu o szelokości

jn rled przy]ąc7em 1\odocjągo$'ym j kanalizac]an}'nr.

RozDzIAŁ 1

NlożLrlvoŚCI DosTĘPU Do USŁUG woDoclĄGowYcll t taĄNALlZ^cYJNYcH

s2s
lnlonnac]c dot]'cŻale dostępll do usług wodociągo$]'ch i kanalizacln}ci' plzysuli odbiorcy Llsług moga-

]. siedZibie Przedsiębiorst$a k1óry udoslępnia nieodpła1nie wg]ąd w:
- s|LldilLn u\\,alunkowań i kjcruŃólv zagospodarowania przestrzennego gminy.
- lnjęjsco\\'e plan'v. ZagospodalolvaniaprŻeslrzennego,

regulamin dostalc7anja woci} i odplowadzania ścieków,

RoZDZIAŁ 8

TRYB PosTĘPowANlA w PRZYPADKU NIEDOTRZYMAN]A CIĄGŁoŚCI USLUG r
oDPoWIEDNICH PAR_ĄMITRoW \YoDY I ScIEKow

s26
l' ],|Zeds ębi061\ło lobolviąZene .iesl do Lldzielenia odbiorconr Uslllg infolmacji do|,cza!'"_ch

rr,]'stępLrjących Zek]óceń w Zaopatzenju w wodę i odpro\ładŻaniLl ściekó\ł, i a$arj] urzqdzeń
wodoc jągowr-ch i kanalizlcyjn}ch'

:' Wstrz}. manic dostarvy wody i odplowedŻenia ścieków może nasląpić lrel tlprzednicgo Za\r,iadon]enia
oLlbioijó\| Llslug \ł plŻ}'padkach. gdy \\,yslępllia- !ł aruŃi slwalzaja-ce Żaglożcnic d]a łcia. 7drowja
i ślodowisl(a lUlr Lnr]ęfi o7] j\ł,iające świadczenie us]ug'

]' o wstrzymaniu dosiawy rvody i odprorr'adzania ścieków, o któlym mowa i\' p' 2' plŻedsiębiorstwo
inlornrr!e odbiorcórl usług niczlvlocznie. rł, sposób przr.jęt} zlvycŻaio\!o'

RoZDZIAł' 9

STANDARDY oBsŁUG I oDBIoRCÓw USł.UG

s2?
Przcdsiębiol\two Żape$|ia bieŻącc udzięlanie infonnacii dotycząc'"'ch lealiZacij oftlowan}ch us]ug olaŻ

- 
' ..ud..l rrr\ '.h.

s28

Jeże]] Sfony nie usta]ił} w umowje inaczei. obo\\'ią7ują następujące wymaganja dL]t}cŻa-cc ud7ie]ania

inib nacii ] odpowjedŻi u'zrviązku z zakłóccniamj \ł dostawie wo.ly i odbiorze ściekó\!:
_ pŹenv} $ dosta\ł,ie Wody lub odbiolu ściekólv Z powodu i\ł'arii udziclcnie infolnacjj Llotycząc€

określenia prze\\,id,"_\łanego tem]inu UsLlI'lięcja awarii i $'Żno\\'ienja Llslllgj naslępUic $'ciągu 12

go.lŻin,
pŹen!'" !v.lostawie \rody Ż powodóB technicŻnych pisennc powjadolnicnie odbiolców uSlrLg lub

\\ sposób z$'yczajowo pŹ)aęty na 24 godz- plzed plzewidylł'aną pżelwa-

s2e

l' Ol1biolca Uslug rna pra\lo zgłaszania leklamacji dotycŻąc}ch i]oścj ijakości ś\\'iadczon}ch usług oraz

lr,ysokości op1at za usłLlgi'



)

)

3.

ltc]Jrmacje' o któlych nrowa w p. l, wnoszo]]e są na piśmrc osobiścic plzeŻ za illLel'es o u ar1c8u
!\,siedŻibie PrzedsiębioNtwa. lislem po1econym lllb Ża pomocźl poczt]'elektrónicznei i .oŻp,rtrj !\ a;c
Żgodnie z plocedulą dotyczącąsposobu Żałatlviania leklanacji'
odbiorca ushg jcsl powiadamiany ljstem po]econym o sposobie 7ałal\łienia reklanlacji \ł terninie 14
dni od dat} \\.p ły$'u .eklamacj i do Bzedsiębiorsl$'a'

RoZDZIAŁ 10

WARUNKI DosTAwY woDY NA CELE PRZECIWPoŻARoWE

s30
Woda do cc]ów prŻecj$'pozarow}ch jest dostępna plzede \łszystkin Z h}.llantó\ł Zajnsta]o\łanych na
siĆciach Woclociągow-Vch'
Zapc\loienie wody do ce]ó$, przeciWpoŻarowych następuje na podsta 'ie Llno\Ąy uawicranej ponliędzy
P '.'l ebio|' '.śn i (ono.'k' ., ż 1 po/dr 'i'
llość $ody pobranej na cele plzecix'pożarowe oraz miejsce pobolujesl usla]ana na poclstaY,ie pise,..nvch
infolnacjj skladanych pŹezicdnostki strźy pożamych \r' un'lownie ustai.rrrych okreiach'
Naleznoścj Ża \\.odę pobranąLlo cęlórv p.Zeciwpożarowych regu]uie gnina'

RozDzLAŁ 11

PosTANowlDNLĄ KoŃCowF"

s31]. \\ splawach nie objęlych ninjejSz}'m legulamincn stosowane są przepisy lLstawy i prawa'
2' Jł'zcdsiębiorstwo zobolviązanejcstdo Udostęprlicnia niniejszego legulaninu oc1bioiconr ushrg



z.

3

2.

3

1.

Reklamacje. o któr}ch mowa w p. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zaintercsowanego

w siedzibie Przedsiębiorstwą listem poleconym lub za pomocą poczry elektronicznej i lozpatrywane

zgod!;ę z procedurą dotyczącą sposobu załatwiania rck1amacj j.

odbiorca usfug jest powiadamiany 1istem polecon}łn o sposobie Żałatwienia rekiamacji w terminie 14

dni od daty wpływlr reklamacji do Przedsiębiorstwa.

RoZDZIAŁ 10

wARt]NKl DosTA\ł\ lłoDY \A CELE PRZEcIwPożARowE

s30
l' woda do celów pŹeciwpożarowych iest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowan}ch na

sieciach wodociągo\łych'
Zapelvnienie woóy do celó\ł przeciwpoŹarowych następuje na podstawie umo\ły zawieranej pomiędzy

Przed.ięb or'L$e l. i iednost(ą slra/} poz3męi'

l1ość wody pobranej ńa cele przeciwpożarowe oraz niejsce poboru jest ustalana na podstawie piscmnych

inlolmacjj składanych przeŻjednostki stra'zy pożamych w umownię ustalanych okresach'

NaleŹności za wodę pobraną do celów pżeciwpożarowych reguluję gmina.

RoZDZIAŁ 11

PosTANowIf,NIA KoŃCowE

s31
]' w sprawach nie objętych niniojszyń rcgulaminem stosowane sąprzepisy ustawy i plawa.

2' Przedsiębio$two zobowiązanejest do udosĘpnienia njniejszego regulaminu odbiorcom usług'

0 do,,,*u''



Załącaik nr 1 do Ręgulaniiu
Dostarc7ańia wody i odpiowadzmia ścieków

na obszdze Ciminy Roźłie!]ca

Roi.wienica
Namisko i Imie inweŚtÓra

adres zamieszkania

NIP

Urzędu Gminy
w Roźwienicy

zwracam się z wnioŚkiem o wydanie techniczn"vch warunków prz}'łączenia do gminnei sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej *) istniejącego - projektowa!€go *) budynku

podać przeznacze e ( mieszka]ny' gospodarcz}, produkcyjny, usługotvy' p]ac budowy, dzja1ka fekreacyina itp' )

adres i numer ewidencji gruntów działki

. dobowe zapotrzebowanie wody do celów bytowych

. dobowe zapotrz€bowanie wody do innych celów

dmJ/dobę

dm3/dobę

Do

( ]iaów na dobę )

( litrów na dobę )

. i|ość ściekóW bytowych

podać prz€znaczenie zuż}vanej wody ( produkcja pnemysłowa' rolnicza' nawadnianie, hodowla ryb itp. )

dm3/dobę
( litrów na dobę )

o i|ość ścieków innych nD bytowe dmłdobę
podać pochodzeni€ ścieków ( pi€karnia' galbarnia' itp. ) (]itrów na dobę )

!k!!a : p plłp!'Ilku ?lopa.IzBnia dzialabrości gospodlrrczej 
" 

urniku kfurrcj povslają ściel{i inne niż hllołe' należ!

na odwocie oIrcśIić lodzaj dzjałalndści o z załącąć ałt !żlne badnnia J7zlkoĆhemilzr'e dot shładu ście*ólł.

o przcwid1rłana data roŻpoczęcia pol'oru wody lub ztzutu ścieków

podpis inw€stora

*) - nie?o,rzebne skrcśIić

T]WAGA :

Do niniejszego wniosku naleł zalączyć aktualną mapę w skali 1ll000 obejnującą działĘ
inweŚtorż okleślającą usytuowanie projektowanego obiektu względem istDiejąśej sieci
wodociągowej i k{nalżaryjnej oraz innych obiektórv i urządŻeń uzbrojenia terenu. / Mapę tę
rvykupić nalczy w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kańograficznej w
Ja.osławiu - budynek starostwa Powiatow€go/.
Na kopii tej mapy naleł naŚzkicować proponowany przebieg przylączy wody i 

^ub 
kanalizacji.

/u/ il
L(.( X c uu'uiet"



Zaląa'k ńr 2 do Regulminu
dosteczeia wody i odpIoBadŻmia ścicków

na obszMe c6iny Roźwienica

Umowa o przyłączenie nr

do sieci wodocjągowej _ kanatizacyjnej' nieruchoności położonej w..''''.''...''.'
nr '..'''....'..''-'..'.'.. działka 

' zawar.ta w dniu....''..''...''. ...''..'..'.. '-'.' w Roź\ł'ienicy lomiędzy
Gminą Roźwieńca zwaną w da]sŻej lreści Przedsjębiolstwem rcplezentowana- przez wójia G.iny Roźwienica Pana
Tomasza Kotlńskiego a:

.'.....'''..''.'...''......'_ zwa,]ym w dak2€j lreści rlmolły',odbiorca''

s1
UMowA okeśla sposób realizacji prą'łączenia njeruchomości do sieci wodociągowej 'kana1izacyjnej' rv oprxciu o

wydanewarunkiiechnicaeprą1a3Żenia!r''''..'....'.'.'-'''.'.-.''''.''..''...''''...''....'zdnia'

$2
odbiorca oświadcza, że:

' posiada t}tuł prarłly do korŻystania z nieruchomoścj" / własność'wspófułasność_ dŻjerżawa' najem, uż}'tkowanie. zŹ.Żad /"
_korz}sta 

z nieruchomoścj o nieuregu]oivan}T stanie prar,m).nrł połoŻonej w:

.'......''.'..''''' działka !r''...

$3
odbio.caponosi calkowiry kosŻ pl4'łączenia nieruchomości do sieci'

s4
i' odbiorca lealiŻuje PrzyłącŻenje do sieci na podstawie Żati\'ieraIŻonego stosownym dokumentem projektu budowlalego'
2. E'ojekt budowlany winjen być opracowany Prz€z upra\łliony podtriol

3' Projek musi być uzgo&iony przez właścicieli insasfuttury technjcaej oraŻ uzgofuiony p,ez Przedsiębiorstwo'

ss

:*1"*: 
"*':*-" "" -":::":::':*:::::::'" 

::l:::'.'i:k"," .","

só
Uzgadnia się naste_pujące terminy:

. rozpoczęcie robót budowlano montaŹoqych

_ załońc7enie roból budou|dfo mou.azotrf.h '''''' ' ' ''' '.

' plz€lvid}rłane rozpoczęcie dostawy wody _ odbioru ścieków'.''....''''..''':

$7
1' PrzyłącŻe łykonuje podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i posiadaj ący uprawni€nia \ł bra!ł wod kan.

2. włalzenie przyłącza do si€ci wod- kanalŁac}'jnej iykonlvane jest \ły}ącz1ie przeŻ Przedsiębiońtwo na podstarvie

piseEnego zgłoszenia \łykonania wlączenia do sjecijest odpłatle zgodnie z c€nJikiem zafił'ierdzon}m zarzą.lzeliem
Kiero\łl ka Przedsiębiorst\ł'a

i8
1. w lrakcie lealjzacj i robót odbiorca zobowiąz2ny jest|

' 
zsłosić i umoŹljlYić Przedsiębiorstłu pŹeg]ąd !łykonywanego prz},łączŁ

b/ zl€cić qykonanie pomialów geodeąjnych ulra$nionemu geodecie'

PolYy^ze cz"Ynności na|eźny zr€aliŻoYać pr'}' otwariym wykopie.

2. Zgłoszenje \łykon},wanego prłłącza do p.zeg]ąd]'r wimo być dokonane z rĘPrzedŻeniem co na.jlnniej

jednego dniaroboczego.



3 ' Z dokonanego przeglądu spoEądŻony zostanie protokół podpisany pż€z odbiolcę i Fzedstawicie1i PŻedsiębiorstwa'

4. Uwagi zawańe w protokó1e przeg1ądu odbiorca zoborłiązany jest \ł],konać i zgłosić PŹedsiębiorstwu do konrroli lrzed

odbio.€m końcow]m'

se
1 . odbiorca zg]osi Przedsiębiorstwu do odbjoru rrlkonane prrylalze i uzgodni teimin podpisania

plotokół odbioru końcowego'

2' waJunlie-n podpTania prololofu odD'o-u końcoqegojejl dosLarclenie prlel odbjorcę:

' 
Fotokofu przeglądu

o po\ł}konascZej i"en'aĄzd.ji geode4joej.

c/ dowodu zapłaty fak1ury za wykonanie cz}łrności tecbnicaych zw'iązanych z odbioren łvg cemika

Pżedsiębiorstwa obowiązującegorvdriu zapłary.

3. Protokoł odbioru końcowego stanowi podstawę do podpisania 
'Umo\łry 

o zaopah'zenie w wodę i odlrowadzenie ścieków''.

$10

Po wykonaniu przyłącza odbiolca:

- przekaze je na podstawie protokófu przekazania na lzecz przedsiębiorst{'a

_ pozostanie jego właścicielem* .

s t1

Niedotrłmanje warud{ów niniejszej umowy spowoduje naryclrmiasto\łe jej wygaśnięcje.

s12

zńjany niniejsz€j umowy wymagają fomy pisemn€j Pod rygolem niewaŻ)ości'

s13

w sprawach nieuegulowanych dniejszą uulową mają zastosowanie pŹepisy Usta\łY z 7 czerwca 2001I. o zbioroĘĄn

zEopab'zeniu w wodę i zbio.owym odPro]ładŻanju ścieków @z' U' Nr 142' poz.l59I z2001l zpóż ?n.) i akljIli

wykonawczlmi oraz przepisy Kodeksu C)'wilnego.

$14

Umowę sporządzono r dwóchjedlobrzriących egzęmplarzach po j€dn)m d]a każdej ze St'on'

Odbiorca Przedsjębiorstwo

", LT !'CT LUE(,


