DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 18 lipca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 2864

Data: 18.07.2017 08:47:31

UCHWAŁA NR XIX/153/2017
RADY GMINY WĄSOSZ
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wąsosz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Niebrzydowska
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/153/2017
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 11 lipca 2017 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY
WĄSOSZ
§ 1. 1. Regulamin określa w szczególności prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wąsosz.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
1) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328);
2) umowa - należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, zawartą na
piśmie pomiędzy odbiorcą usług, a dostawcą;
3) odbiorca - należy przez to rozumieć odbiorcę usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych świadczonych
przez dostawcę;
4) dostawca - należy przez to rozumieć dostawcę usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
5) inwestor - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej.
§ 2. 1. Obowiązki wynikające z ustawy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizuje dostawca.
2. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem
oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.
§ 3. 1. Minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przewiduje, że dostawca zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób niezawodny i ciągły,
a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;
2) spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru
oraz w przypadkach losowych i wystąpienia poważnych awarii.
2. Dostawca może odmówić ponownego świadczenia usług jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące
przyczyną zaniechania świadczenia usług.
3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz zgodnie z umową, w sposób nie powodujący pogorszenia jakości
usług świadczonych przez dostawcę oraz nie utrudniający działalności dostawcy w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody
z instalacji wodociągowej lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
2) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz
główny oraz pozostałe urządzenia pomiarowe;
3) użytkowania instalacji
kanalizacyjnej;

kanalizacyjnej

w sposób

niepowodujący zakłóceń funkcjonowania

sieci

4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom dostawcy wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń
w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu w celu sprawdzenia, kontroli
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działania, odczytu urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych, dokonania remontu, usunięcia awarii
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należących do dostawcy;
5) poinformowania dostawcy
za odprowadzanie ścieków;

o własnych

ujęciach

wody,

w celu

prawidłowego

ustalania

opłat

6) korzystania z wody z sieci wodociągowej i korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach
określonych w warunkach przyłączenia do sieci;
7) natychmiastowego powiadamiania dostawcy o stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego
lub urządzenia pomiarowego, w tym uszkodzeniu plomby;
8) natychmiastowego powiadamiania dostawcy o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które
mogą mieć wpływ na działanie sieci;
9) zapewnienia prawidłowego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych, i/lub instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;
10) zapewnienia warunków dla niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich
odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także
prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem
osób nieuprawnionych;
11) terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
12) pisemnego powiadamiania dostawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach
użytkownika lokalu, lub zmianach adresu właściciela lub użytkownika.
§ 4. Odbiorcy zabrania się:
1) używania wody niezgodnie z umową zawartą z dostawcą;
2) poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza głównego;
3) przemieszczania wodomierza głównego, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb;
4) wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych;
5) wylewania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy
określone w obowiązujących przepisach, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących
i toksycznych;
6) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzeń drzew i krzewów na sieciach wodociągowych
i kanalizacyjnych, w pasie o szerokości 1,5 m z każdej strony.
§ 5. Poziom świadczonych przez dostawcę usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody
i odprowadzania ścieków określa ustawa, przepisy wykonawcze do ustawy oraz pozwolenia wodno-prawne
wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 6. 1. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
2. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
3. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń
kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).
§ 7. 1. Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, o której mowa w ustawie, jeżeli wystąpi
on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
2. Umowa z odbiorcą winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.
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3. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania
ścieków, dostawcy może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 8. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia lub na czas określony.
2. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, skutkującej zmianą odbiorcy, dostawca zwiera nową umowę z nowym odbiorą z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych świadczonych usług.
3. Wygaśnięcie umowy następuje w przypadku śmierci odbiorcy usług, zmiany odbiorcy lub w przypadku
utraty przez niego prawa do korzystania z nieruchomości.
4. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadkach:
1) zalegania z płatnościami za pobór wody i/lub odprowadzenie ścieków za okres dwóch pełnych okresów
rozliczeniowych ustalonych w umowie;
2) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu.
§ 9. 1. Odbiorca usług składa do dostawcy pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym
w warunkach technicznych przyłączenia, a w przypadku zmiany odbiorcy usługi bez konieczności zmiany
pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci,
po wcześniejszym odcięciu wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez
odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.
2. Dostawca w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada odbiorcy do podpisu projekt umowy.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez
właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi
z lokali.
§ 10. 1. Dostawca określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorców usług w zależności od lokalnych
warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych
przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.
2. Dopuszcza się obowiązywanie różnych cykli (okresów) rozliczeń dla poszczególnych grup odbiorców
usług lub obszaru.
3. Datę, formę i sposób zapłaty za usługi objęte umową dostawca wskazuje w fakturze i umowie.
§ 11. 1. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy
ustawy, postanowienia umowy i zatwierdzona taryfa, o której mowa w ust. 6.
2. Ilości dostarczanej wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego
na przyłączu wodociągowym. Wskazania wodomierza głównego odczytuje dostawca w okresach
obrachunkowych określonych w umowie.
3. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez odbiorcę ustalana jest na podstawie
odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez odbiorcę i na jego koszt w miejscu wskazanym
przez dostawcę, a w przypadku jego braku - jako ilość równą ilości pobranej wody z sieci wodociągowej i ujęć
własnych.
4. 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 wodomierza
dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy i na warunkach ustalonych przez dostawcę.
5. Rozliczenia z odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są przez dostawcę zgodnie z taryfami wprowadzonymi na podstawie obowiązujących przepisów.
6. W rozliczeniach, strony umowy zobowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną
uchwałą Rady Gminy Wąsosz, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 i 24a ust. 1 ustawy, bez konieczności
zmiany umowy.
§ 12. Długość okresu rozliczeniowego określa umowa.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–5–

Poz. 2864

§ 13. Dostawca ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie właściwym do jej ogłoszenia
w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym zgodnie z ustawą.
§ 14. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest nieodpłatne i odbywa
się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami
przyłączenia", złożony przez inwestora.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca
się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
3. Koszty zainstalowania
pomiarowego odbiorca.

i utrzymania

wodomierza

głównego

pokrywa

dostawca,

a urządzenia

4. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba
korzystająca z lokalu, który ma być przyłączony do sieci.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy;
2) adres podłączanej nieruchomości;
3) rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) charakterystyka przyłączanego obiektu;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
§ 15. 1. Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku
do nieruchomości;
2) kopię mapy zasadniczej, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 16. 1. Dostawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;
2) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody;
3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego
liczącego ilość odprowadzanych ścieków;
4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzonych ścieków;
5) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 17. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków
przyłączenia, o których mowa w § 16.
2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci bądź
jej modernizacją lub rozbudową.
3. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego
przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.
§ 18. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz
budowlano-montażowych.
2. Określone w warunkach o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
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3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach.
§ 19. 1. Dostawca ma umożliwić dostęp przyłączenia do sieci w miarę istniejących mocy produkcyjnych
oraz wystarczających warunków technicznych umożliwiających realizację usługi, przestrzegając zasad
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
2. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania
zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowane na
podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
§ 20. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), jest zawór za wodomierzem głównym.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy
odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności jest granica
nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność dostawcy od instalacji
wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomości gruntowej odbiorcy odprowadzającego ścieki, znajduje się za pierwszą studzienką licząc
od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność odbiorcy usługi dostarczającego ścieki,
miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.
§ 21. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego
według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) datę odbioru;
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),
średnicy, materiałów i długości;
3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;
4) skład komisji, w tym: wykonawcę i właściciela lub użytkownika nieruchomości;
5) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;
6) inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonaną
przez geodetę uprawnionego;
7) podpisy członków komisji.
3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez
strony upoważnia dostawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług.
§ 22. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
dostawca winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 23. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej
jakości dostawca powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.
§ 24. 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin dostawca winien zapewnić zastępczy
punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
2. Za wodę pobieraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek
opłat określonych w obowiązującej taryfie.
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§ 25. Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach
i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.
§ 26. Dostawca winie zapewnić odbiorcom należyty poziom świadczonych usługi.
§ 27. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej
informacji dotyczącej realizacji dotyczącej usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz
zawartych w taryfie.
§ 28. W przypadku stwierdzenia przez dostawcę lub organ inspekcji sanitarnej obniżenia jakości
dostarczanej wody odbiorcy przysługuje reklamacja na zasadach określonych w umowie.
§ 29. 1. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy;
2) przedmiot reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) numer i datę zawartej umowy;
5) podpis odbiorcy.
2. Dostawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej
wniesienia.
3. Dostawca udziela odpowiedzi wnioskodawcy na reklamację w formie pisemnej.
§ 30. Uprawnionymi do odbioru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu dostawcy są:
1) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Wąsosz;
2) jednostki Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Grajewie;
3) inne jednostki i osoby wspomagające podmioty określone w pkt 1 i 2.
§ 31. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu dostawcy dokonywany jest
w miejscach z nim uzgodnionych.
§ 32. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci zobowiązani są do powiadomienia
dostawcy o miejscu i ilości poboru wody niezwłocznie po jej pobraniu, nie później jednak niż w ciągu 2 dni
od dnia jej pobrania.
§ 33. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalane
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.
§ 34. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 35. Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy niniejszego regulaminu.
§ 36. Zmiana regulaminu nie wymaga zmiany umów o dostarczanie wody i/lub ścieków.

