UCHWAŁA NR LXI/77/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wodyi odprowadzania ścieków
”przedsiębiorstwa MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej”.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 tj. z późn. zm.)
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 tj.), Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” przedsiębiorstwa
MESKO S.A na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, zwany dalej „Projektem”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Projekt przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
§ 3. Zawiadamia się przedsiębiorstwo MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej o przekazaniu Projektu do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik
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Załącznik do uchwały Nr LXI/77/2018
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 27 września 2018 r.
MESKO Spółka Akcyjna
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko-Kamienna
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Skarżysko-Kamienna, 2018 r.
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych przez Mesko Spółka Akcyjna na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.
2. Przez
zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę
na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

rozumie

się

działalność

polegającą

3. Przez
zbiorowe
odprowadzanie
ścieków
rozumie
się
działalność
na odprowadzaniu ścieków do przedsiębiorstwa MPWiK Sp.z o. o. w Skarżysku-Kamiennej.

polegającą

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określeń:
1) Ustawa
należy
przez
o
zbiorowym
zaopatrzeniu
(Dz. U. z 2018 r. Poz. 1152 t.j.)

to

rozumieć
ustawę
w wodę
i zbiorowym

z dnia
7 czerwca
odprowadzaniu

2001r.
ścieków

2) Umowa - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- umowa o zaopatrzenie w wodę,
- umowa o odprowadzanie ścieków;
5. Odbiorca - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowych
lub kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie
zawartej jednej z umów określonych w znaczeniu „umowa”;
6. Dostawca - należy przez to rozumieć Mesko Spółka Akcyjna jako przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
§ 2. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy
o zaopatrzeniu
w wodę
lub
odprowadzaniu
ścieków
zawartej
między
Dostawcą
a Odbiorcą.
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Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. Dostawca ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:
1. dostawy
z sieci
wodociągowej
wody
o odpowiedniej
Jakości,
określonej
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi,
2. zapewnienia
zdolności
posiadanych
urządzeń
wodociągowych
do
realizacji
dostaw
wody
w wymaganych
ilościach
oraz
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny
3. zapewnienia
spełnienia
warunków
w przypadku wystąpienia jej niedoboru,

wprowadzenia

ograniczeń

i kanalizacyjnych
dostaw
wody
dostarczania

wody

4. zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej, zgodnie z zapisami „Rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
5. informowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz
przewidywanym
obniżeniu
jej
jakości
w sposób
zwyczajowo
przyjęty
co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem,
6. ciągłości i niezawodności dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
7. informowania Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej raz na kwartał o jakości wody przeznaczonej do
spożycia – zgodnie z Pozwoleniem Wodnoprawnym udzielonym przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu
o pisemną umowę zawartą między Dostawcą /przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym/ a Odbiorcą
usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
2. Zawarcie
umowy
o zaopatrzenie
w wodę
lub
odprowadzanie
na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

ścieków

następuje

3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania
z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki, a w
uzasadnionych
przypadkach
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. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa
winna
określać
możliwość
przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa
winna
dopuszczać
lub na zgodny wniosek stron.

jej

jej

rozwiązanie

rozwiązania
przez

w przypadkach

Odbiorcę

za

określonych

wypowiedzeniem

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych
uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 6. Umowa, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zawiera w szczególności postanowienia
dotyczące:
1) ilości
i jakości
świadczonych
warunków ich świadczenia,

usług

wodociągowych

lub

kanalizacyjnych

oraz

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
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3) praw i obowiązków strony umowy,
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 7. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
są prowadzone przez Dostawcę z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 8. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
§ 9. W przypadku braku wodomierza, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm
zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 10. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie
z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.
§ 11. 1. Ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości
dostarczonej
przez
Dostawcę
wody
z uwzględnieniem
poboru
wody
z innych źródeł.
3. Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt
Odbiorcy.
4. W przypadku braku wodomierza wymienionego w pkt.3, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie norm.
§ 12. W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
§ 13. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak
również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
§ 14. Rozliczenia za usługi Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Dostawcę
z Odbiorcami wyłącznie na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzanych ścieków.
Dostawca ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie określonym w art. 24e Ustawy.
Taryfa obowiązuje przez 3 lata i jest zatwierdzana przez Organ Regulacyjny Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody
Polskie.
Zmiana
taryfy
nie wymaga
zmiany
umowy
o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
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Rozdział 5.
Prawa Dostawcy
§ 15. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane
bez uzyskania zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 16. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków gdy
wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.
§ 17. Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach
i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.
§ 18. Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie
ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.
§ 19. Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości
lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,
wodomierza
głównego
lub
wodomierzy
zainstalowanych
w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu
i napraw
urządzeń
posiadanych
przez
Dostawcę,
a także
sprawdzenia
ilości
i jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
Rozdział 6.
Obowiązki odbiorców usług
§ 20. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić
z wnioskiem o zawarcie umowy do Dostawcy.
Dostępność usług wodociągowych i usług kanalizacyjnych ograniczona jest do urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez Dostawcę.
§ 21. Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości
lub zmianach użytkownika lokalu.
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§ 22. Odbiorca powinien powiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji
wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
§ 23. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia
o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

Dostawcy

§ 24. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków.
§ 25. Odbiorca
z przeznaczeniem.

wody

powinien

racjonalnie

gospodarować

wodą

i używać

jej

zgodnie

§ 26. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez
Dostawcę
oraz
nie utrudniający
działalności
Dostawcy,
a w szczególności do:
1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej,
3. poinformowania Dostawcy o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłat za
odprowadzanie ścieków.
4. wykorzystywania
wody
z sieci
wodociągowej
w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

i przyłącza

kanalizacyjnego

wyłącznie

Rozdział 7.
Warunki przyłączenia do sieci
§ 27. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy
o przyłączeniu i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Dostawcę zwanego
dalej „warunkami przyłączenia”.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której
nieruchomość
ma
być
przyłączona
do
sieci,
posiadająca
tytuł
prawny
do
korzystania
z nieruchomości,
albo
osoba
która
korzysta
z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Osoba
o której
mowa
w ust. 2 niniejszego
o określenie warunków przyłączenia.

paragrafu

składa

u Dostawcy

wniosek

4. Dostawca jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się
o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są
usytuowaniem
nieruchomości
oraz
zdolnościami
dostawczymi
i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
5. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
dokumentacji technicznej z Dostawcą.
6. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, Dostawca po otrzymaniu
kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru
wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
§ 28. 1. Wniosek
o przyłączenie
w szczególności zawierać:

do

sieci

wodociągowej

i kanalizacyjnej

powinien

a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) określenie:
- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- przeznaczenia wody,
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c) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
oraz
innych
obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.
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§ 29. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych
i budowlano-montażowych.
2. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
a) strony zawierające umowę,
b) zakres
prac
projektowych
i budowlano-montażowych
oraz
z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez strony.

prac

związanych

c) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych
w warunkach przyłączenia,
d) terminy:
- zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
- przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbiory przyłącza,
- przewidywany
termin
i odprowadzania ścieków,
- odpowiedzialność
o przyłączenie,

stron

rozpoczęcia
za

zaopatrzenia

niedotrzymanie

w wodę

warunków

umowy

- inne ustalenia.
§ 30. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączenie zostało wykonane bez
uzyskania zgody Dostawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
i uzgodnioną dokumentacją, jak w też w przypadku kiedy nie zostanie dostarczony do Dostawcy komplet
wymaganej dokumentacji.
§ 31. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków, gdy
wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 6 ustawy.
Rozdział 8.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 32. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące
dostępności tych usług:
a) w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
- w regulaminie świadczenia usług,
- w warunkach udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
b) w Mesko Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej udostępniającym nieodpłatnie wgląd w Regulamin
świadczenia usług.
Rozdział 9.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza
§ 33. 1. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza jest określany przez Dostawcę.
2. Określone
w umowie
o przyłączenie
próby
i odbiory
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

częściowe

3. Wyniki prób i odbiorów o których
w protokołach, których wzory określa Dostawca.

potwierdzane
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Rozdział 10.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 34. 1. Dostawca
w razie:

może

wstrzymać

lub

ograniczyć

dostawę

wody

lub

odbiór

ścieków

a) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody
rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej umożliwiających dopływ wody lub odbiór
ścieków,
b) braku wody w ujęciu,
c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
d) konieczności
przeprowadzenia
niezbędnych
napraw,
prac
i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

modernizacyjnych

e) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem,
f) przerw
w zasilaniu
i kanalizacyjnych,

energetycznym

urządzeń

wodociągowych

g) klęsk żywiołowych,
h) wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 Ustawy.
2. Dostawca odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego
ciśnienia wody.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, powstałe w wyniku przerw lub
ograniczeń
w dostawie
wody
jeżeli
te
przerwy
lub ograniczenia nastąpiły wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
Rozdział 11.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 35. Dostawca ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie
w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub
modernizacyjnych – ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:
a) przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza – przed przystąpieniem do
wymiany,
b) gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin – co najmniej na 24 godziny
przed planowanym wyłączeniem wody.
c) gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin – co najmniej na 48 godzin
przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając
przewidywany czas usuwania awarii.
§ 36. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie przez zainteresowanego w siedzibie
Dostawcy.
3. Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji
w terminie 14 dni od daty wpływu.
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§ 37. Usługobiorca ma prawo domagać się do Usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe
w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
Rozdział 12.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 38. 1. Warunki dostarczania przez Dostawcę wody na cele przeciwpożarowe muszą być
w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez
Ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
2. Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być również określone
w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) na podstawie art. 18 Ustawy w części dotyczącej technicznych warunków określających
możliwości
dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
§ 39. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Mesko Spółka
Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej jest:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
b) Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej,
c) Zakładowa Służba Ratownicza Mesko Spółka Akcyjna.
§ 40. 1. Pobór
wody
z sieci
dokonywany
będzie
z Dostawcą, a przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych.

w miejscach

uzgodnionych

2. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Mesko Spółka
Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zobowiązani są do powiadomienia Dostawcy o ilości pobranej wody na cele
przeciwpożarowe co kwartał do 10-go każdego miesiąca.
§ 41.
Zgodnie z art. 22 Ustawy za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, Dostawca obciąża Gminę, stosując ceny
i stawki opłat ustalonych w Taryfie.
Rozdział 13.
Postanowienia końcowe
§ 42. W
sprawach
nie objętych
niniejszym
regulaminem
obowiązują
przepisy
prawa,
a
w szczególności
ustawy
z dnia
7 czerwca
2001r.
o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na podstawie ustawy.
§ 43. Regulamin wymaga zatwierdzenia Uchwałą Rady Miasta, opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji.
§ 44. Mesko Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej
na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 tj.) rada gminy na podstawie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez przedsiębiorstwo MESKO S.A. przygotowuje
projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków , który przekazuje do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym przedsiębiorstwo MESKO S.A.
w SkarżyskuKamiennej. Zgodnie z art. 27a w/w ustawy organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podstawą uchwalenia niniejszego
regulaminu jest to, że Przedsiębiorstwo MESKO Spółka Akcyjna ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej
posiada decyzję Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia O9.11.2015r zezwalającą przedsiębiorstwu
,,MESKO” Spółka Akcyjna Regon 290539889, KRS nr 0000041811 na prowadzenie działalności polegającej
na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na terenie gminy SkarżyskoKamienna. Przedsiębiorstwo „MESKO” Spółka Akcyjna ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej posiada
środki techniczne i finansowe umożliwiające prawidłowe prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków , jak również zapewnia należyty poziom
świadczonych usług w zakresie ilości ,jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W przygotowanym zgodnie z art. 19 ust. 5 przez przedsiębiorstwo MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej
„Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki przedsiębiorstwa MESKO S.A.. w Skarżysku-Kamiennej.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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