
UCHWAŁA XLV/300/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Olszanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 19 ustawy z dnia 
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328, Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180, Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1152)
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2180), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Olszanka” (zwany dalej „projektem regulaminu”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

§ 3. Zawiadamia się przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne o przekazaniu projektu 
regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do uchwały Nr XLV/300/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszanka
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszanka, zwany 

dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Olszanka oraz wzajemne prawa 
i obowiązki Przedsiębiorstwa i odbiorców usług.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 
poz. 2180, Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1152),

2) Umowie – rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 6 Ustawy;

3) Przedsiębiorstwie  - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, 
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo  w zakresie dostawy wody 

i odprowadzania ścieków
§ 2. Przedsiębiorstwo  ma obowiązek:

1) dostarczania z sieci wodociągowej wodę o odpowiedniej jakości, określonej odrębnymi przepisami;

2) zapewnienia dostawy wody Odbiorcy pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie 
większym niż 0,6 MPa (6 barów) na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym;

3) przyjęcia do sieci kanalizacyjnej ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa i umową o odprowadzanie ścieków;

4) zapewnić spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczenia wody w przypadku 
wystąpienia jej niedoboru;

5) ustalenia i wydania warunków technicznych podmiotom zainteresowanym podłączeniem do sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej;

6) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób 
ciągły i niezawodny;

7) zapewnić ogólne wymagania w zakresie jakości materiałów do budowy urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami;

8) zapewnić prawidłową eksploatację i naprawę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

9) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych 
ścieków;

10) zainstalowania na własny koszt i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego na przyłączu 
wodociągowym;

11) powiadamiania Odbiorcy o planowanych zamknięciach wody w czasie nie krótszym niż 2 doby    
przed jej zamknięciem;

Id: FA0F90C0-5119-40F7-A381-D1411D826035. Podpisany Strona 1



12) zapewnić zastępcze punkty poboru wody i poinformować Odbiorców o ich lokalizacji, w przypadku, 
gdy przewidywana przerwa w dostawie wody przekracza 24 godziny;

13) udostępnić w swojej siedzibie wszystkim zainteresowanym:

a) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

b) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
gminy,

c) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 3. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo  z Odbiorcami, nie mogą ograniczać 
praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy usług.

2. Umowa zostanie zawarta jeżeli spełnione zostały przez wnioskodawcę warunki przyłączenia 
określone przez Przedsiębiorstwo zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz istnieją techniczne 
możliwości świadczenia usług.

3. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy w terminie do 14 dni od 
dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

4. Przedsiębiorstwo informuje zainteresowane podmioty  o szczegółowych warunkach zawierania 
umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających 
podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

5. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, 
skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem 
dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

6. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki

§ 5. 1. Rozliczanie Przedsiębiorstwa z Odbiorcą za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 
ścieków odbywa się wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat, określone w ogłoszonych taryfach.

2. Rozliczeń dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy i rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2018 poz. 472).

3. Odczyt wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego następuje w okresach określonych w umowie 
oraz w przypadkach określonych w rozporządzeniu w § 17 ust.3.

4. Odczytu dokonuje upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa.

5. Kwotę należności Przedsiębiorstwa oraz warunki zapłaty określa wystawiona przez 
Przedsiębiorstwo faktura wystawiana za każdy okres obrachunkowy.

6. Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden 
miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok.

7. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, niesprawności bądź uszkodzenia 
wodomierza zawinione przez Odbiorcę, rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu 
w § 18 ust.1.
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8. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 7. Odbiorca jest zobowiązany do pokrycia 
dodatkowych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo tzn. kosztów wodomierza i plomb 
wodomierzowych wraz z ich montażem zgodnie z zakładowym cennikiem usług dostępnym na stronie 
internetowej Przedsiębiorstwa oraz w jego siedzibie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie 
Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do 
sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
- dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

- adres podłączanej nieruchomości,

- rodzaj podłączenia,

- określenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

- przeznaczenie wody,

- określenie ilości osób stale korzystających z wody,

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda

- datę i podpis wnioskodawcy.

3. Warunki przyłączenia określają:

- miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

- wytyczne dotyczące zainstalowania wodomierza głównego,

- procedurę przyłączenia do sieci,

- termin ważności warunków,

- konieczność wykonania projektu budowlanego (o ile zaistnieje taka potrzeba) lub  uzgodnienia ze 
wszystkimi gestorami sieci.

4. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno – wysokościową określającą usytuowanie 
nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów 
i urządzeń uzbrojenia terenu.

5. Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo 
wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej lub wodociągowej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 
W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.

6. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci Przedsiębiorstwo w terminie 
określonym w ust. 5 informuje na piśmie o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując 
przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.

7. Warunki techniczne tracą ważność z upływem dwóch lat od dnia wydania. Ważność wymagań 
technicznych może być przedłużona na okres wskazany przez Przedsiębiorstwo, nie dłuższy jednak 
kolejne 2 lata.

8. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych             
winny być określone w sposób wyczerpujący.
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Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 7. . 1. Dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uwarunkowany jest technicznymi 

możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, takimi jak: 
przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Możliwości dostępu do usług wodociągowych w przyszłości określają wieloletnie plany rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowych lub/i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje 
dotyczące dostępności tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rozdział 7.
Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza

§ 8. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest:

1) wcześniejsze uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego z Przedsiębiorstwem,

2) zgłoszenie Przedsiębiorstwu zamiaru budowy przyłącza w terminie określonym w warunkach 
technicznych.

2. Przedsiębiorstwo przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego odbioru technicznego 
przyłącza celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo 
wymaganiami technicznymi.

3. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
zakryciu (tzw. prace zanikające) osoba ubiegająca o przyłączenie powinna zgłosić Przedsiębiorstwu przed 
zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach 
technicznych.

5. Podstawę do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej oraz do 
zawarcia Umowy z Przedsiębiorstwem stanowi protokół przeglądu technicznego wykonanego przyłącza 
z wynikiem pozytywnym.

6. Wykonane  i  odebrane  przyłącze,  z  wyjątkiem  wodomierza  głównego  pozostaje  własnością

Odbiorcy.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 9. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym 

obniżeniu jej jakości oraz utrudnieniach w odprowadzeniu ścieków Przedsiębiorstwo informuje 
Odbiorców poprzez komunikaty na tablicach informacyjnych, telefonicznie lub w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty   najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem, a jeżeli przerwa lub 
ograniczenie miałyby przekraczać 12 godzin, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem.

2. W przypadkach wystąpienia ograniczeń bądź niedoboru dostarczanej wody przez okres dłuższy niż 
12 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zastępcze punkty poboru wody oraz 
poinformować Odbiorców usług o ich lokalizacji.

3. Wstrzymanie dostaw wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego 
zawiadomienia      Odbiorców usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla 
życia, zdrowia środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, gdy:

1) z powodu awarii sieci, urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych nie ma możliwości 
prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;
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2) wystąpiły przerwy w zasilaniu urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w energię 
elektryczną.

4. O wstrzymaniu dostaw wody i odprowadzania ścieków z przyczyn, o których mowa w ust. 3, 
Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców usług niezwłocznie, w sposób wskazany w ust. 1.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 

informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.
§ 10. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia obsługę Odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy usług lub z własnej 
inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji objętych 
Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

3. Odbiorca ma prawo do:

a) należytego poziomu obsługi w sprawach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
wg powszechnie przyjętych standardów w zakresie obsługi klienta,

b) uzyskiwania od Przedsiębiorstwa wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez  
Przedsiębiorstwo usług,

c) zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi 
na warunkach określonych w umowie,

d) uzyskiwania informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę i/lub 
odprowadzania ścieków, przekazywanych z wyprzedzeniem bezpośrednio lub za pośrednictwem 
ogłoszeń w lokalnej prasie, mediach lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

4. Reklamacje, w szczególności dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
Odbiorca składa na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem na adres Przedsiębiorstwa,  lub osobiście 
w siedzibie Przedsiębiorstwa.

5. Zgłoszenie naruszenia ciągłości, jakości i ciśnienia dostarczanej wody, powinno być dokonane 
niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo. 
Zgłoszenie będzie traktowane jak reklamacja.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy, adres,

2) przedmiot reklamacji,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) numer i datę umowy jeśli Odbiorca posiada więcej, niż jedną umowę,

5) podpis Odbiorcy usług

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 
daty wpływu reklamacji powiadomić Odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia. W szczególnych 
okolicznościach, o ile wymagane jest zebranie dowodów, informacji lub wyjaśnień termin ten wynosi 
30 dni.

2. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości 
lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego Odbiorcy, Odbiorca obowiązany jest udostępnić 
nieruchomość lub obiekt budowlany osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie 
powyższego obowiązku przez Odbiorcę wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia 
nieruchomości lub obiektu budowlanego.

3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także 
udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca 
usług wyraża na to zgodę.
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4. Odmowa uwzględnienia reklamacji w całości lub w części wymaga od Przedsiębiorstwa 
uzasadnienia.

5. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego reklamacja zostanie uwzględniona, o ile 
kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania wodomierza. W przypadku 
nie potwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza reklamacja nie zostaje uwzględniona. Koszty 
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza rozliczane są zgodnie z zastosowanie
z  §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2018 poz. 472).

6. Parametry wody sprawdzane są na przyłączu wodociągowym i/lub na najbliższym odcinku sieci 
wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

§ 12. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania Odbiorcom wszelkich informacji 
dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i 
odprowadzanie ścieków,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

3) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

4) planowanych przerw w świadczeniu usług,

5) innych spraw związanych ze świadczeniem usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji na wniosek Odbiorcy za pośrednictwem telefonu, faksu lub 
elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela 
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się 
o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. W szczególnych sytuacjach, jeżeli udzielenie informacji wymaga poczynienia ustaleń i działań 
wymagających okresów dłuższych niż termin wskazany w ust. 3. Przedsiębiorstwo informuje o tym 
fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje termin, który nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia złożenia prośby.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 13. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych 
przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci 
wodociągowej.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy na

podstawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Olszanka” opracowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

przygotuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który przekazuje do

zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym Zakład Gospodarki

Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi.

Zgodnie z art. 27a ww. ustawy organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przygotowanym

zgodnie z art. 19 ust. 5 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

"Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszanka”,

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi tj. minimalny poziom usług

świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania

umów z odbiorcami usług, sposobu rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

warunki przyłączania do sieci, warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza, sposób

postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców

usług, warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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